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H61152301001 5/11/2016 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 97/�  වැවෙගදර #ට 

මාෙබොදල ද'වා 	ෙවන  මා)ගෙ�  වමට ඇ+ පළ. ෙපො/ අ12 

මා)ගය ෙකො34� 56ම ( ජය+ස්ස මහතාෙ= >වස ද'වා )

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              499,940.08 100% I 100%

H61152301002 5/11/2016 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 43/ඒ 51�වල, නJංගල L 

නාග Mහාරයට �Nප#3 51�වල ඉහළගම ගම ඇ1ලට 

�Mෙසන මා)ගය ෙකො34� 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -                96,616.45 97% I 100%

H61152301004 6/2/2016 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අස්සැ3නවPත, මQPතගම 

සRපP මහතාෙ= >වස අසල ෙපො/ මා)ගය ෙකො34� 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              197,205.32 99% I 100%

N61152301006 7/21/2016 	
ල�ය පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� ප�Tය�ය රංUP මහතාෙ= 

ෙවළඳසැල අසT3 ඇ+   මා)ගෙ�  දWණට ඇ+ ෙදවන  ෙපො/  

අ12 මා)ගෙ� ( ෙවලමැද පාර ) ඉ+Y ෙකොටස සංව)ධනය 

56ම 1T3 ගා\ය යතල පහ]කR නංවා^ම ( 40 m )

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              220,000.00 88% I 100%

H61141201007 10/13/2016 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ` ආදායR ලාb ප
�වල 

පාස� අධcාපනය ලබන ද2ව3 #න >වාස සදහා M/Tය 

ලබා dම ( නාම ෙ�ඛණය අ.ණා ඇත )

           110,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                15,000.00 14% I 100%

N61183101009 10/27/2016 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 88 � fනගහ සහන පජා 

ශාලාෙg ඉ+Y සංව)ධන කටh1 #/ 56ම 1T3 ගාiය යතල 

පහ]කR නංවා^ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -                99,493.00 99% I 100%

H61141201010 11/28/2016 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  මරදගහ.ල, හjවලාන, අංක 

: 86/1 l ප	ංm අ`  ආදායR ලාb පාස� අධcාපනය ලබන 

ද2ව3 #න n.n. ච\3ද jෂ්පWමාර මහතාෙ= >වසට M/Tය 

ලබා dම

             25,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                21,058.00 84% I 100%

2016 -  �යා�මක වැඩසටහන



H61152302001 7/5/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  වැTෙහේන ෙජයරාr  පනා3/ 

j�ෙ� මැ+1මාෙ= >වස ප]කර ෙබ>ෙටෝ මහතාෙ= >වස 

ෙදසට යන ෙපො/  මා)ගෙ� ඉ+Y ෙකොටස  ෙකො34� 56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -                63,737.50 64% I 100%

H61152302002 6/30/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  දWt වැTෙහේන �ංuඳ ප] කර 

v3� ලංකා ආයතනයට යන ෙපො/ මා)ගෙ� ඉ+Y ෙකොටස 

ෙකො34� 56ම

           350,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              345,720.00 99% I 100%

H61152302003 6/30/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  5wලා�ය පාර, ක	රාන 3 

කtව අසල ධRමාෙලෝක ෙපෙදස ඉ	Y�ට සමර1ංග මහතාෙ= 

>වස ෙදසට යන ෙපො/  අ12 මාවත  ෙකො3ක4� 56ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              483,929.50 97% I 100%

H61152302004 8/1/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇPගාල ෙගොරක ගහ .ල පාර 

ෙසබස්+ය3 .>/3ෙ= ]2වම අසT3 හැ2ණ Mට  ෙපො/ 

අ12 මා)ගය  ( ෙකො�M3 මහතාෙ= >වස අසල හා xy 

මහතාෙ= >වස අසල ෙපො/ මා)ගය )  ෙකො34� 56ම

           319,902.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              319,902.00 100% I 100%

H61152302005 4/25/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇPගාල zස්ෙටෝප)  මහතාෙ= 

>වස ඉ	Y�3 සරP මහතාෙ= >වස ෙදසට යන ෙපො/  

මා)ගය ෙකො34� 56ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              152,190.00 51% I 100%

H61152302006 4/25/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැTෙහේන එළව| කෙy අසT3  

ඇ+  ෙපො/  මා)ගය  වන  සා3ත අ3ෙතෝ} මාවෙP ඉ+Y 

ෙකොටස ෙකො34� 56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -                96,667.00 97% I 100%

H61141202007 9/13/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ` ආදායR ලාb ප
�වල  

පාස� අධcාපනය ලබන  ද2ව3 #න  >වාස සඳහා M/Tය 

ලබා dම - එ' අයWට 2.15000/- බැ~3 ( අ` ආදායR ලාb 

ප
�වල නාම ෙ�ඛණය අ.ණා ඇත )

             90,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම           126,348.00              90,000.00 100% I 100%

H61141202009 7/22/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� iග.ව, ජයරPන පාර, ෙජ�ඉ3 

පා', අංක : 261/14 l ප	ංm අ` ආදායR ලාb පාස� 

අධcාපනය ලබන ද2ව3 #න එR.අJ.එR. ෆ
U  මහතාෙ= 

>වසට M/Tය ලබා dම

             15,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම             20,650.00              15,000.00 100% I 100%

N61152302010 7/21/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කසගහවPත L පැරWR මාවත 

සංව)ධනය 56ම 1T3 ගාiය යතල පහ]කR නංවා^ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              120,886.26 81% I 100%



N61152302011 10/21/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කNවා�ය පාසැල අසT3 

ආරRභ වන ද #�වා මාවෙP තාර දමා ඇ+ ෙකොටස ප]කර  

ෙකො34� පාර 	ෙ= යන Mට ඇ+  හතරමං හ3	ෙය3  ඇ+ 

අ12 මා)ගෙය3 හැ6  ද #�වා මාවෙP #ට ඇල ද'වා කාtව 

සංව)ධනය 56ම 1T3  ගාiය යතල පහ]කR නංවා^ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              248,643.60 99% I 100%

H61152302012 8/2/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ක	රාන, ම�ෙබY වPත 

>ශා3ත මහතාෙ= >වස ඉ	Y�ට ෙපො/ පාර ෙකො34� 56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -                98,577.50 99% I 100%

H61152302013 9/28/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� දැවෙමො�ටාව, ආQඅRබලම උප 

කා)යාලය අසT3 දWණට රPෙ3 මහතාෙ= >වස අසල  

ෙපො/ අ12  මාවෙP පැ+ බැRම   සංව)ධනය  56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

0% O 0%

H61152302014 9/2/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇPමාවත ෙපො/ අ12 මා)ගය 

සංව)ධනය 56ම

           125,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              101,358.03 81% I 100%

H61152302015 11/9/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අරඹ මඩවල ෙපො/ මා)ගය j|� 

ෙකොට සංව)ධනය 56ම

           101,883.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -                93,743.00 92% I 100%

H61183103001 7/21/2016 iග.ව පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  iග.ව මහ නගර සභාවට අයP 

ඉඩෙR �l  අංක : 72 ද|පත හා 72ඒ ද|පත වසR ෙදකට 

අයP ප
� ෙසෞඛc  ෙසේවාව පවPව� ලබන ෙගොඩනැ~�ෙ� 

සංව)ධන කටh1 #/ 56ම

           210,000.00 ප.පා.ෙකො. iග.ව මහ 

නගර  සභාව

          189,991.00            189,991.74 90% I 100%

N61152303003 7/21/2016 iග.ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� iග.ව මහ නගර සභා බල 

පෙAශෙ�  ෙකො�ඨාශ අංක 12 l 02 l වන Wරණ රණM2 

අ>� ෙපෙ)රා මාවත  සංව)ධනය 56ම  1T3 ගාiය යතල 

පහ]කR නංවා^ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. iග.ව මහ 

නගර  සභාව

          149,091.73            129,514.03 86% I 100%

H61152304002 7/12/2016 \�ව3ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ�  133,  ව1.�ල  

ගාමෙසේවා වසෙR ෙවර|ගහ.ල #ට එන ෙපො/ මා)ගෙ� 

පස3න මහතාෙ= >වස අසT3  යන ෙපො/ මා)ග ෙකොටස  

ෙකො34� 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. \�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව

                         -              195,688.00 98% I 100%



H61152304003 7/8/2016 \�ව3ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ�  අංක 105/01, 

ෙහොරRපැ�ල ගාමෙසේවා වසෙR ෙබෝලාෙ3ගම අRබලමකැෙ� 

යා කර\3 ෙකර\>ය පාසල අසලට වැෙටන ෙපො/ මා)ගෙ� 

ඉ+Y සංව)ධන කටh1 #/ 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. \�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව

                         -              195,948.00 98% I 100%

H61152304004 7/12/2016 \�ව3ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උ3නා2ව ගාමෙසේවා 

වසෙR ෙවලබඩ ෙපො/  පාෙ)  ලTතා මහP\යෙ= >වස 

අසT3 යන ෙපො/ මා)ග ෙකොටස ෙකො34� 56ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. \�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව

                         -              298,784.24 100% I 100%

N61152304005 7/21/2016 \�ව3ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උ3නා2ව ගාමෙසේවා 

වසෙR ෙවලමැද  ෙපො/ පාර සංව)ධනය 56ම ( (200 m ) 

1T3 ගා\ය යතල පහ]කR නංවා^ම

           750,000.00 ප.පා.ෙකො. \�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව

                         -              586,873.06 78% I 100%

H61152304006 9/2/2016 \�ව3ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 123/3/නැ, යයන  

ෙරෝහන හ/3jර මාවෙP ෙ'.අUP මහතාෙ= >වස 

ඉ	Y�3, ඇ3ට3 සම3ත මහතාෙ= >වස අසT3 යන ෙපො/ 

මා)ගය ෙකො34� 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. \�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව

                         -              198,218.16 99% I 100%

N61152304008 9/7/2016 \�ව3ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කළ�ෙගොඩ ෙරෝමා� 

කෙතෝTක පාස� මාවත ෙපො/ මා)ගෙ� ඉ+Y ෙකොටස 

සංව)ධනය 5Yම 1T3 ගාiය යතල පහ]කR නංවා^ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. \�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව

                         -              495,595.80 99% I 100%

H61152304010 10/4/2016 \�ව3ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වෑෙගොgව zෂා3ත 

මහතාෙ= >වස අසල #ට ජයලP මහතාෙ= >වස අසT3 

චාම� මාවතට සRබ3ධ වන ෙපො/ මා)ගය ෙකො34� 56ම - 

2 අ	යර

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. \�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව

0% O 0%

N61152304011 10/27/2016 \�ව3ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාතRමන අ�P පාර 

ෙපො/ මා)ගය ෙකො34� 56ම 1T3 ගාiය යතල පහ]කR 

නංවා^ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. \�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව

                         -              147,569.40 98% I 100%

H61152305001 5/12/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇ�ලල.�ල  ෙපො/  ]සාන 

�\ය අසT3 යන ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              198,997.40 99% I 100%

H61152305002 5/12/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  i6ගම වලgවPත 5 වන පNමග 

ෙපො/ මා)ගය ෙකො34� 56ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -                37,444.86 75% I 100%



H61152305003 5/12/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� දංඕMට, ෙකොටෙද�ය රPන~Yය 

 ෙපො/ මා)ගය ෙකො34� 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              199,510.13 100% I 100%

H61152305004 8/2/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  1/�, ෙලෝ�වාෙගොඩ දWණ  ගාම 

 >ලධාY වසෙR ෙRYය3වPත ගාම >ලධාY කා)යාලය 

ඉ	Y�3 රණ�ර මහතාෙ= >වස ෙදසට ඇ+  ෙපො/  මා)ගය 

ෙකො34� 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              199,038.95 100% I 100%

H61152405006 8/2/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙපොෙහො3න2ව .ණ#ංහ 

මහතාෙ= >වස අසT3 ෙ�2ගහෙහේනට යන ෙපො/ පාර 

ෙකො34� 56ම

           180,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              170,669.23 95% I 100%

H61152305009 8/16/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 40 � lYවල ගාම >ලධාY 

වසෙR ෙවෙහර ෙහේන වPත ෙපො/  පධාන �M]R මා)ගය සහ 

කාt පAධ+ය සංව)ධනය 56ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              291,499.28 97% I 100%

H61152305010 8/16/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 342 ගාම >ලධාY වසෙR 

�යරPන මහතාෙ= >වස ද'වා ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              197,846.04 99% I 100%

H61152305011 8/16/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 14 �  ආදාගල ක3ද  ගාම  

>ලධාY  වසෙR ෙAවාලය ද'වා 	ෙවන ෙපො/ මා)ගය 

සංව)ධනය 56ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              249,933.86 100% I 100%

H61141205013 8/30/2016 i6ගම පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� i6ගම පාෙABය සභාවට අයP 

ඉඩෙR �l සරණ  අෙනනcාධාර හා අවමංගලcාධාර ස\+යට 

අ�බAධ ක�ඩලම ෙදමටහැPත  පජා ශාලාවට  M/Tය ලබා dම

             30,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                21,500.00 72% I 100%

H61141205014 9/21/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ක�එuය, වෑබඩ.�ල, අංක : 

69� l ප	ංm එR.එ3.එR. නAM මහතාෙ= >වසට අවlර � 

ඇ+  M/T මා)ගය එම මහතාෙ= ඉඩම මාJම ද'වා Mතැ3 

56ම

             42,867.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                42,867.00 100% I 100%

H61183105015 9/28/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  i6ගම පාෙABය සභාව ස1 

ඉඩෙR �l Wඹ�ඔ�ව  පජාශාලාෙg ඉ+Y සංව)ධන කටh1 

#/ 56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -                82,598.50 83% I 100%



H61183105016 9/28/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� i6ගම පාෙABය සභාව ස1 

ඉඩෙR �l �ංග.ව පජා ශාලාෙg ඉ5Y සංව)ධන කටh1 #/ 

56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              100,000.00 100% I 100%

H61141205017 11/18/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ` ආදායR ලාb පාස� 

අධcාපනය ලබන ද2ව3 #න >ෙවස් සඳහා M/Tය  ලබා dම 

( නාම ෙ�ඛණ අ.ණා ඇත )

             75,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                30,000.00 40% I 100%

H61152305018 10/27/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 31ඒ, ෙgරෙගොඩ-

කා'කැෙ� ගාම >ලධාY වසෙR කා'කැෙ�වPත වටර
ම 

ෙපො/ පාර ෙකො34� 56ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              297,780.00 99% I 100%

H61152305019 11/2/2016 i6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 40�, ෙද�ගහමැQ�ල 

ගාම >ලධාY වසෙR මැQ�ල ෙපො/ මා)ගය ෙකො34� 56ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. i6ගම  

පාෙABය 

සභාව

                         -              249,890.33 100% I 100%

H61152306001 2/8/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 353 ගාම >ලධාY 

වසෙR ජයමාවත හා ෙපො�වPත යා කරන මා)ගය 

ප+සංස්කරණය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              148,389.00 99% I 100%

H61152306002 3/2/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� එ�ල'කල ඉ]2 මාවත 

සංව)ධනය 56ම

           125,000.00 ප.පා.ෙකො. අPතනග�ල  

පාෙABය 

සභාව

                         -              124,179.80 99% I 100%

H61183106003 6/28/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ල'ම� උයන ෙපො/ නාන 

uද සංව)ධනය 56ම

             25,000.00 ප.පා.ෙකො. අPතනග�ල  

පාෙABය 

සභාව

                         -                23,832.80 95% I 100%

H61152406005 3/24/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ල'ම� උයන ෙපො/ නාන 

uද  අසල  කා� පAධ+ය  සංව)ධනය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -                70,723.00 94% I 100%

N61183806006 4/1/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  නR කරන ලද  jස්තකාල 

සඳහා ෙපොP ලබා dම ( නාම ෙ�ඛණය අ.ණා ඇත )

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              100,000.00 100% I 100%



H61183106009 7/12/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කළෙගQෙහේන 

හ�ගR�ය ෙවස්ට3 පා)' පජා ශාලාෙg ඉ+Y සංව)ධන 

කටh1 #/ 56ම

             25,000.00 ප.පා.ෙකො. අPතනග�ල  

පාෙABය 

සභාව

                         -                25,000.00 100% I 100%

H61183806010 6/24/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ඌරාෙපොල, ව�රා.�ල  

ෙපො/ ෙව3ෙA� ඉඩෙR  ප
� සඳහා �� ලාRj සM 56ම

             13,500.00 ප.පා.ෙකො. අPතනග�ල  

පාෙABය 

සභාව

                         -                13,500.00 100% I 100%

H61183106012 7/4/2016 අPතනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙgය3ෙගොඩ එ|වා�ය 

( බටlර ) ක3දෙහේන  පා}ය ජලය ලබා ග3නා ෙපො/   uඳ 

සංව)ධනය 56ම

             25,000.00 ප.පා.ෙකො. අPතනග�ල  

පාෙABය 

සභාව

            25,000.00              25,000.00 100% I 100%

H61141206014 7/8/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  එ�ල'කල, පැ��ට, 

අංක : 24/5 l ප	ංm අ` ආදායR ලාb පාස� අධcාපනය ලබන 

ද2ව3 #න හjආර�mෙ= >�\� මහP\යෙ= >වසට 

M/Tය  ලබා dම

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

H61152306015 7/8/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝපාගම පළ. මාවත ( 

ඩ=ලස් රණM2 මාවත ) සංව)ධනය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -                99,975.00 100% I 100%

H61152306016 7/8/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කල�Tය(නැ) 

අPතනග�ල පධාන මා)ගෙ� ඇ�ලල.�ෙල3 කල��යට 

	ෙවන ෙපො/ මා)ගෙ� ඉ+Y ෙකොටස සංව)ධනය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -                97,629.00 98% I 100%

H61152306017 7/8/2016 අPතනග�ල පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� එ�ල'කල, හ=ග�ල  

ෙකොරෙහේ3වල ෙපො/ මා)ගෙ� ඉ+Y ෙකොටස සංව)ධනය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -                73,529.33 98% I 100%

H61152306019 8/16/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  මාඉwල මැදල3ද ගාමෙ� 

 ෙපො/  අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              397,713.74 99% I 100%

H61152306020 8/12/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ර3ෙපොWණගම ඒ/ඊ/06-

23 >වෙසේ #ට  ඒ/ඊ/06-38 ද'වා >වාස වලට 	ෙවන ෙපො/ 

අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -                50,000.00 100% I 100%



H61152306021 8/12/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පPතලෙගදර 

පාRෙගෝgවPත 03 වන  මාවත ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. අPතනග�ල  

පාෙABය 

සභාව

                         -              294,993.00 98% I 100%

H61152306022 8/12/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පPතලෙගදර ධRමාන3ද 

මාවෙP ෙP'ක පාර ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              145,673.40 97% I 100%

H61141206023 8/12/2016 අPතනග�ල පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� ව�ෙපොල, 2=ගහMල, 

අංක : 85/ඒ l ප	ංm අ` ආදායR ලාb පාස� අධcාපනය ලබන 

ද2ව3 #න �.ඒ. �3සෙනෝනා මහP\යෙ= >වසට M/Tය 

ලබා dම

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

H61152306024 9/2/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඕෙගොඩෙපොල lrරා  

මාවත ෙපොQ ප�Tය අසල  �l ෙපො/ කාt පAධ+ය 

සංව)ධනය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              198,094.00 99% I 100%

H61134206026 10/10/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� +හාYය හ3	ෙය3 ඇ+ 

කNවස්ෙගොඩ පාෙ) ජල නල එලා ඇ+ තැන #ට ඉ	Yයට ජල 

නල d)ඝ 56ම

           110,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -              110,000.00 100% I 100%

H61134206027 10/10/2016 අPතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� +හාYය හ3	ෙය3 ඇ+ 

කNවස්ෙගොඩ පාෙ) ජල නල එලා ඇ+ තැන #ට ඉ	Yයට ජල 

නල d)ඝ 56ම

           190,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -              190,000.00 100% I 100%

H61152307002 5/11/2016 ගRපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  බැ�Rමහර, \�ලගහවPත 

ෙපො/ අ12 මා)ගය ෙකො34� 56ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. ගRපහ  

පාෙABය 

සභාව

                         -              489,576.12 98% I 100%

H61152307003 5/11/2016 ගRපහ  පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ�  ක12වPත, ද|'ගල මා)ගෙ� 

 ෙපො/ අ12 මා)ගය ෙකො34� 56ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. ගRපහ  

පාෙABය 

සභාව

          471,100.30            471,100.30 94% I 100%

H61152307007 10/31/2016 ගRපහ පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ�  ගRපහ මහ නගර සභා බල 

පෙAශය 1ල  �ර පNමග ඉ+Y  ෙකොටස කාt සකසා 

ෙකො34� 56ම - 2 අ	යර

           160,000.00 ප.පා.ෙකො. ගRපහ මහ 

නගර  සභාව

                         -              160,000.00 100% I 100%



H61152308003 6/10/2016 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙද�ෙප හ3	ය ප]කර ( රාගම 

ෙදසට ) සැන]ම ෙපො/ මාවෙP ඉ+Y ෙකොටස සංව)ධනය 56ම

           162,500.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙABය 

සභාව

                         -              154,615.00 95% I 100%

H61152308004 8/24/2016 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 211, උ12  බටගම 

ශා3ත අ3ෙතෝ} .>1මාෙ= ෙAවස්ථානය අසT3 ඇ+ 

පාසැ� මාවෙP ච\3ද මහතාෙ= >වස අසT3 ඇ+ ෙපො/  

අ12  මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           400,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙABය 

සභාව

                         -              393,876.23 98% I 100%

H61183108005 10/10/2016 ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� ජාඇල පාෙABය සභාව ස1 

ඉඩෙR  �l රාගම, ජයL ගම �l බ�කා)යය පජාශාලා 

ෙගොඩනැ~�ෙ� ඉ+Y සංව)ධන කටh1 #/ 56ම

             60,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙABය 

සභාව

                         -                59,881.60 100% I 100%

G61183808006 12/20/2016 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  පාෙABය ෙ�කR යටෙP 

Tයාප	ංm පජා සංMධාන සඳහා උපකරණ ලබා dම

             75,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - ජා 

ඇල

                         -                74,766.60 100% I 100%

H61152309001 2/9/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, ෙහොරෙ� ප3සල පාර 

සහ #Yව)ධන පාර යා  ෙකෙරන පළ. පNමෙ=, #Yව)ධන 

පාෙ) ඉ+Y ෙකොටසට ෙකො34� ඇ+6ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

          150,000.00            149,854.00 100% I 100%

H61152309002 2/12/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ඉAදම�වPත #ට ච3ද#Y 

පNමග ද'වා පධාන මා)ගෙ� කා� පAධ+ය �Tසකර  56ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

                         -              498,215.00 100% I 100%

H61152409004 3/2/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බලගල, ඇලබඩවPත >ම� 

මහතාෙ= >වස ඉ	Y�ට ඇ+ ෙපො/ කාtෙg පැ+ බැRම සකස් 

කර කාtව ]Aද 56ම

             80,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

            80,000.00              80,000.00 100% I 100%

H61152409005 3/2/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වPතල, හැඳල, >මල මYයා 

මාවෙP ඇ3ට3 2�  මහාතාෙ= >වස ඉ	Y�ට ඇලක3ද 

ෙපො/ මා)ගෙ� ඇ+ ෙබෝ'Wව ද'වා කාtව සැdම

             75,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

            75,000.00              73,488.00 98% I 100%

H61152309006 3/2/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� j¡/ගම පළ.  පNමග සඳහා පස් 

දමා සංව)ධනය 56ම

           145,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

          145,000.00            144,996.00 100% I 100%



H61183109007 3/2/2016 වPතල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� අ�Mස් ට
3 ෙකොස්ප�ටෙද�ය 

ෙපො/ නාන Tඳ ප+සංස්කරණය 56ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

            50,000.00              49,624.00 99% I 100%

H61152309008 3/1/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වPතල පා.ස.ට අයP 

¢3ෙක3ද අ12 මා)ගය ( ක3න3ගර මහතාෙ= >වස අසල 

ෙපො/ පාර ) තාර දැiම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

          300,000.00            299,523.00 100% I 100%

H61182109009 3/29/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වPතල පා.ස. ස1 ඉඩෙR �l 

¢3ෙක3ද £Yය බ�ඩාර 4ඩාංගනෙ� ඉ+Y සංව)ධන 

කටh1 #/ 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

                         -              200,000.00 100% I 100%

N61183809010 6/6/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  වPතල පාෙABය සභාවට අයP 

jස්තකාලයට ෙපොP  ලබා dම  1T3  පජාවෙ= දැ�ම 

ව)ධනය 56ම

             25,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

            25,000.00              25,000.00 100% I 100%

H61152309011 10/3/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� fවවPත ෙමොෙහොමy #යාස් 

මහතාෙ= >වස අසT3 යන ෙපො/ පාෙ) කාtව හා මා)ගය 

සංව)ධනය 56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල - 

මාෙබෝල 

නගර  සභාව

            99,692.30              85,342.72 85% I 100%

H61152309012 9/2/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහොරෙ� අමර1ංග මාවෙP 

උෙ�'ෂා මාවත පළ. පNමෙ= බාල£Yය මහතාෙ= >වසට 

යන ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

          200,000.00            200,000.00 100% I 100%

H61152309013 9/2/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  උස්වැටෙකJයාව ෆාR වPෙP 

n. ධR\කා \යෙ= >වස අසල #ට >ශා3ත මහතාෙ= >වස 

අසල ද'වා ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           199,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

          198,685.00            198,685.00 100% I 100%

H61152309014 9/2/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇලබඩවPත සරP මහතාෙ= 

>වස ඉ	Y�ට හැ\�ට3 ඇ� ද'වා ෙපො/ කාtව හා පැ+ 

බැRම සකස් 56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

            96,185.00              96,195.00 96% I 100%

H61152309015 9/15/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  හැඳල ඕල3දගම බ3� පාර 5 

වන පNමග ෙපො/ අ12 මා)ගෙ� කාtව හා පැ+ බැRම සකස් 

56ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

          250,000.00            250,000.00 100% I 100%



H61152309016 9/23/2016 වPතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� >මල මYයා මාවෙP  

4ඩාංගනය ප]කර ෙපො/ අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. වPතල   

පාෙABය 

සභාව

            99,668.46              99,668.46 100% I 100%

H61152310001 2/9/2016 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, £6ගම, 	සාෙග වPත 

මා)ගෙ� ඉ+Y ෙකොටසට ෙකො34� ඇ+6ම

           400,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙABය 

සභාව

                         -              397,486.75 99% I 100%

H61152310002 2/9/2016 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  කඩවත, පහළ කරගහ.ණ, මහා 

ෙබෝ¤ මාවත ඉ+Y ෙකොටසට  ෙකො34� ඇ+6ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙABය 

සභාව

                         -                90,147.35 90% I 100%

H61152310003 6/22/2016 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගෙ3.�ල, 

කැ3දTයAදපා�ව, ෙපො�ෙහේන හං	ය ද'වා කනPත පාෙ)  

ඉ+Y ෙකොටසට ෙකො34� ඇ+6ම

           120,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙABය 

සභාව

                         -              119,272.70 99% I 100%

H61152310004 6/22/2016 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, £Yයපා�ව, ෙෂ�ට3 

රාජප'ෂ ෙපො/ මා)ගය ෙකො34� 56ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙABය 

සභාව

                         -                49,572.00 99% I 100%

H61152310006 6/22/2016 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, මහර �ෙ=ෙගොඩ, ෛම¦ 

මාවත ෙදවන ෙකොටස ෙකො34� 56ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. පා.ෙ� - මහර                          -              148,891.00 99% I 100%

H61152310008 7/8/2016 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගෙ3.�ල, කඩවත මා)ගෙ� 1 

කtව රාජ#ංහ මාවෙP , බැංWවPත ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 

56ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙABය 

සභාව

                         -              144,427.70 96% I 100%

F61183810010 10/5/2016 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහර පාෙABය සභාවට අ�බA¨ත  

පහළ කරගහ.ණ  jස්තකාලයට ෙපොP ලබා dම

             25,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙABය 

සභාව

                         -                25,000.00 100% I 100%

F61183810011 10/5/2016 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහර පාෙABය සභාවට අ�බA¨ත  

උ`�ල   jස්තකාලයට ෙපොP ලබා dම

             25,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙABය 

සභාව

                         -                25,000.00 100% I 100%



H61141211001 3/2/2016 ෙදොRෙ� පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ©ෙගොඩ Mශාඛා මාවෙP  ෙපො/  

අ12 මා)ගයට M/Tය ලබා dම

           200,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -              200,000.00 100% I 100%

H61141211004 3/2/2016 ෙදොRෙ� පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� අ` ආදායR ලාb  හා පාස� 

අධcාපනය ලබන ද2ව3 #න 5Yªවැල, බ�ඩාරනායකjර  

ප	ංm n.ඒ.  ණව«  මහP\යෙ=  >වසට  M/Tය ලබා dම

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

H61183111005 3/31/2016 ෙදොRෙ� පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ�  රජය ස1  ඉඩෙR �l 

ම�ඩාවල, එෙගොඩෙහේන ජනෙසත ෙපො/ ෙසේවා පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ~�ෙ� ඉ+Y සංව)ධන කටh1 #/ 56ම

           200,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙදොRෙ�

          200,000.00            200,000.00 100% I 100%

H61141211007 10/10/2016 ෙදොRෙ� පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රදාවාන, අ�TයවPත, ෙනො : 

472 l ප	ංm අ` ආදායR ලාb පාස�  අධcාපනය ලබන 

ද2ව3 #න එ�.ඒ. ච\3ද MෙrMකම  හjආර�m මහතාෙ= 

>වසට M/Tය ලබා dම

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

H61141211008 9/7/2016 ෙදොRෙ� පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පැ�Tයවල, අ�රාෙගොඩ, 

ගැටක3ද, අංක : 222/1 l ප	ංm �යෙසේන ප+රණ මහතාෙ= 

>වස අසල බාධක M/T කtව Mතැ3 56ම

             16,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම 0% O 0%

H61134212001 8/2/2016 යගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙගෝනවල, සjගස්ක3ද  පාර, 

ෙr\ස් රාලහා\ මාවත ෙපො/ මා)ගෙ�  ජල  නල d)ඝ 56ම

             31,229.37 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                31,229.37 100% I 100%

H61141213002 7/12/2016 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැළ�ය, ඊYයවැය, අංක : 

401/� >වෙසේ ප	ංm එස්. ඥානව« මහP\ය ඇ1| >වැ#ය3 

ෙවෙසන ෙපො/ මා)ගෙ� අවlරව ඇ+ M/T කtව ෙවනP 

ස්ථානයකට ස්ථා�ත 56ම

             30,000.00 පා.ෙ� M.j.ස                          -                28,545.00 95% I 100%

H61152313003 6/28/2016 කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  වරාෙගොඩ �.�. ජය+ලක 

මාවත, ෙපො/ මා)ගය   ෙනM� ෙපෙ)රා මහතාෙ= >වස අසල 

#ට ඉ	Yයට සංව)ධනය 56ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. කැළ�ය   

පාෙABය 

සභාව

                         -              293,456.83 98% I 100%

H61141213004 7/14/2016 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැළ�ය, ඊYයවැය, අංක : 

599/ඒ, ෙr. නාල} මහP\යෙ= >වසට  යන ෙපො/ මා)ගෙ� 

ඇ+ M/T කtව ගලවා ෙවනP ස්ථානයකට ස්ථා�ත 56ම

             15,000.00 පා.ෙ� M.j.ස                          -                14,634.00 98% I 100%



H61141213005 7/14/2016 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැළ�ය, 5YබPෙගොඩ, නව 

�වන ෙපෙදස, අංක : 72/1/� l ප	ංm ෙ'. නාල} මහP\යෙ= 

>වස ෙදසට යන ෙපො/ මා)ගෙ� ඇ+ M/T කtව ගලවා 

ෙවනP ස්ථානයකට ස්ථා�ත 56ම

             11,500.00 පා.ෙ� M.j.ස                          -                11,022.00 96% I 100%

H61141213006 9/8/2016 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැළ�ය, �ල�ය, 

ෙගෝනගRපල පාෙ), Wඹ� ඔය ආ¯ත බැRම සකස් 56ෙRd 

මධcස්ථෙ� ඇ+  M/T කt  ෙවනP තැනක ස්ථා�ත  56ම

           136,500.00 පා.ෙ� M.j.ස                          -              132,604.04 97% I 100%

H61141221004 9/13/2016 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ` ආදායR ලාb ප
�වල  

පාස� අධcාපනය ලබන  ද2ව3 #න  >වාස සඳහා M/Tය 

ලබා dම

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

H61141221005 10/27/2016 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙතෝරා ගP අ` ආදායR ලාb 

ප
�වල  පාස� අධcාපනය ලබන  ද2ව3 #න  >වාස සඳහා 

M/Tය ලබා dම (නාම ෙ�ඛනය අ.ණා ඇත)

             36,480.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                24,220.00 66% I 100%

H61141221006 10/27/2016 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ` ආදායR ලාb පාස� 

අධcාපනය ලබන  ද2ව3 #න K.R.F.අස්\යා යන අයෙ=  

>වාස සඳහා M/Tය ලබා dම

             13,520.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                13,520.00 100% I 100%

H61152322002 9/3/2016 ෙකොෙළො3නාව  පා .ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ත�ගහවPත පාෙ) 

අංක 5/2ඒ n.�. ෙ�+ක සාM3ද මහතාෙ= >වස ඉ	Y�ට #ට 

6/2 �.�. ²ෙරෝ\ ඉ/>� මහP\යෙ= >වස ද'වා ෙපො/ 

මා)ගය ෙකො34� කර �uසකර 56ම

           375,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො...පා.ස.                          -              349,311.23 93% I 100%

H61134122003 12/7/2016 ෙකොෙලො3නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� lwටාන මහවPත ෙපො/ 

නාන uඳ සංව)ධනය 5Yම

           125,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො...පා.ස. 0% O 0%

H61141224001 4/4/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� දැQග.ව, ගෙමෝදය මාවත අංක 

308 l ප	ංm පාස� අධcාපනය ලබන ද2ව3 ද #න අ` 

ආදායRලාb ෙ'. �යදාස මහතාෙ= >වස සදහා  M/Tය ලබාdම

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

H61141224002 4/4/2016 ක`ෙවල පා .ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අ12~Yය, ෙමොරNවාෙහේන 

පාර, අංක 236/9/� l ප	ංm පාස� අධcාපනය ලබන ද2ව3 ද 

#න අ` ආදායRලාb ෙ'.එR. ලයන� මහතාෙ= >වසට 

M/Tය ලබාdම.

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



H61183124005 5/30/2016 ක`ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙහෝක3දර නැෙගනlර 

jව'ගහෙද�ය ෙපො/ නාන Tද  ප+සංස්කරණය 56ම

             25,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ක`ෙවල

                         -                24,996.00 100% I 100%

F61183824007 5/30/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�.  ෙකො�ඨාසෙ� ක`ෙවල මහා නගර සභාවට 

අයP Mහාර මාවත, ‘+ර සරණ‘ jස්තකාලයට ෙපොP ලබා dම

             25,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ක`ෙවල

                         -                25,000.00 100% I 100%

H61183124008 6/9/2016 ක`ෙවල පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඔ2ව� �ය, අ12~Yය 

පෙAශෙ� Tයාප	ංm සම~ ]භසාධක ස\+ පජාශාලාෙවl 

සංව)ධන කටh1 #/ 5Yම

             50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ක`ෙවල

                         -                49,880.00 100% I 100%

H61183124010 9/3/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝ\Yය, වෑ'කවPත පජා 

ශාලාෙg ඉ+Y සංව)ධන  කටh1 #/ 56ම

             35,000.00 ප.පා.ෙකො. ක`ෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -                35,000.00 100% I 100%

H61141224011 9/3/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ12~Yය, ඔ2වල, අංක : 

93/ඒ දරන >වාසවලට යන ෙපො/ මා)ගෙ� පාරට අවlරව ඇ+ 

M/T කt ඉවP කර නැවත #N�ම

             30,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම 0% O 0%

H61183124012 9/3/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රණාල,  2ෙ=වPත පජා 

ශාලාව �l ෙපො/ ඉඩෙR �l ළමා උදcානෙ� ඉ+Y 

සංව)ධන කටh1 #/ 56ම

           130,000.00 ප.පා.ෙකො. ක`ෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -              130,000.00 100% I 100%

H61141224013 9/3/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රණාල,  2ෙ=වPත පජා 

ශාලාවට අවlර M/T කtව ඉවP කර නැවත #N�ම

             20,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                14,114.06 71% I 100%

H61152324014 9/3/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාලෙ´, තලාෙහේන, 

බතලවPත පාර, අංක : 156/1/ඒ දරන >වස අසල #ට 

බතලවPත හ3	ය ද'වා ෙපො/ මා)ගය ෙදපස සපP1 කාtව  

ෙයොදා මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           130,000.00 ප.පා.ෙකො. ක`ෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -              129,324.00 99% I 100%

H61152324015 8/30/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බටෙපොත 479/ඊ ගාමෙසේවා 

වසෙR ෙරොබ�  ණව)ධන මාවත 229/� >වස අසල #ට ෙපො/ 

අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම.

           400,000.00 ප.පා.ෙකො. ක`ෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -              357,652.80 89% I 100%



H61134224017 11/1/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වැ'ෙ' වPත රජය ස1 අංක 

404/6,වැ'ෙ' වPත පජා ශාලාව සඳහා ජල සRබ3ධතාවය 

ලබාdම

             30,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

H61152324018 11/24/2016 ක`ෙවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� පw2ගහ ෙහේන පාර >වාස 

අංක 670/21/A l ප	ංm W.M.M.P.�රෙසේකර මහතාෙ= >වස 

අසල ෙපො/ මා)ගය  සංව)ධනය 5Yම

           134,000.00 ප.පා.ෙකො. ක`ෙවල 

නගර සභාව

                         -              128,687.80 96% I 100%

H61183125001 6/9/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නාරංගහෙහේන පාර සම)ෙස� 

ගාQ3 ෙපො/ නාන Tද ඉ	5Yම

             25,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -                             -   0% O 0%

H61141225002 6/9/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ�  �. ල'ෂ්ම3 ෙපෙ)රා 405/3ඒ 

>වස අසළ මා)ගෙ� ඇ+ ෙපො/ M/T ක�ව ]/] පY	 ස්ථාන 

ගත 5Yම

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

H61183125003 7/14/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ජයමාවත,ෙගොQග.ව �l 

Tයාප	ංm ]භ සාධක පජා ශාලා ෙගොඩනැ~�ෙ� සංව)ධන 

කටh1 #/ 5Yම

             50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -                49,750.00 100% I 100%

H61183125004 7/14/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙදපානම ප3>�ෙ� �l 

Tයාප	ංm �ර මාවත එ'සP ෙපො/ ෙසේවා ]භ සාධක පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ~�ෙ� සංව)ධන කටh1 #/ 5Yම

             50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -                49,750.00 100% I 100%

N61152325007 7/14/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� මා	ෙවලවPත වJම3 මාවත 

ඉ+Y ෙකොටස සංව)ධනය 5Yම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -              282,401.81 94% I 100%

H61183125008 6/9/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයP Tයාප	ංm �රමාවත 

එ'සP ]භ සාධක පජා ශාලා ෙගොඩනැ~�ල ශම පදනම මත 

දවc ලබා d සංව)ධනය 56ම

             50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -                49,750.00 100% I 100%

H61152325009 8/2/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� =# >වාස ෙයෝජනා කමෙ� 

රජය ස1 ෙපො/ පහ]කR ඉඩම ෙසෝදා පා|ව නැවෙතන පY	 

සංව)ධනය 5Yම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -              298,704.15 100% I 100%



H61183125010 9/30/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ජය මාවත රජය ස1 ඉඩෙR 

�l එ'සP ]භසාධක පජා ශාලාෙg සංව)ධන කටh1 #/ 

5Yම

           200,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -              199,670.00 100% I 100%

H61141225011 7/10/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප3>�ය ෙමොරගහක3ද 

එ'සP මාවෙතl මා)ගය අවlර වන පY	 �l M/T කtව 

]/] පY	 ස්ථාන ගත 5Yම

             41,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                40,091.64 98% I 100%

H61152325012 7/15/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� කNW23ද මංස3	ෙ� 

Tයනෙගොඩ මා)ගෙ� සම3 මාවත වYපනR අංක 1140/12 #ට 

1140/16 ද'වා ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 5Yම

           800,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -              792,944.55 99% I 100%

H61152325014 9/26/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාලෙ´ පාෙ),අ.ඇට.�ල 

පාෙර3 දWණට හැ6 යන ෙපො/ මාවෙP ඉ+Y ෙකොටස 

සංව)ධනය 56ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -              222,734.85 74% I 100%

H61152325016 10/6/2016 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ගංෙගොඩMල, ග�ෙහේන ෙපො/ 

මා)ගෙ� අවස3 ෙකොටස සංව)ධනය 56ම

             60,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -                58,120.40 97% I 100%

H61183125017 10/5/2016 මහරගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රජය ස1 ඉඩෙR �l 

2'මෙ� න`ෙද>ය අවමංගලcාධාර හා ]භසාධක ස\+ 

පජාශාලාෙg සංව)ධන කටh1 #/ 5Yම

             85,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -                85,000.00 100% I 100%

N61152325018 11/21/2016 මහරගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 270/4D,Q'ල3y 

වPත,ෙහෝක3දර පාර,තලව1ෙගොඩ >වස ඉ	Y�ට ඇ+ 

මා)ගය ෙකො3z� දමා සංව)ධනය 5Yම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -              441,852.47 88% I 100%

H61141227001 6/9/2016 ෙදlවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ�  113 ක
ඩාන පාර, ෙදlවල 

යන ස්ථානෙ� (ස»පකාරය අසල) දයාරPන මහතාෙ= >වස 

ඉ	Y�ට ඇ+ ෙපො/ M/T ක�ව ]/] පY	 ස්ථාන ගත 5Yම

             24,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                21,395.00 89% I 100%

H61152328001 7/8/2016 ෙමොරNව රාවතාවPත 6 වන පNමග අ12 මාවත ෙකො3z� 

56ම.

           550,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙමොරNව

                         -              328,629.80 60% I 100%



H61152328003 6/9/2016 ෙමොරNව පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �l ෙමෝ�ෙ� සමරෙකො3 

ෙපෙදෙසl �lටා ඇ+ ෙපො/ කාt පAධ+ෙයl පැ+ බැ\ 

සැක#ම

           200,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙමොරNව

                         -              197,899.70 99% I 100%

H61152329001 6/9/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� MTයR ජය£Yය මාවෙP 

ෙදවන පNමග ෙපො/ මාවත ඉ+Y ෙකොටස සංව)ධනය 

5Yම.

 

 

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              233,187.38 93% I 100%

H61152329002 8/23/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Mදcාල මාවත 1 පNමග ෙපො/ 

මාවත සංව)ධනය 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              159,228.19 80% I 100%

H61152329003 7/11/2016 කැස්බෑව �රාය. ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �uය3දළ ෙහො3නPතර 

එක.1 මාවත (ෙගොඩපරගහවPත පාර) සංව)ධනය 56ම-පළ. 

අ	යර

           900,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              869,018.94 97% I 100%

H61152429004 7/20/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� පැල3වPත L Mජය මාවෙP 

433/1 ප	ංm �.ෙ'. නාම#Y මහතාෙ= >වස ඉ	Y�3 	ෙවන 

ෙපො/ කාtව ඉ	 56ම.

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              174,420.41 87% I 100%

H61152329005 8/22/2016 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� හ��ට හJෙg පැරඩJස් පධාන 

පාර �රප+සංස්කරණය 5Yම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              495,064.72 99% I 100%

H61152329006 8/22/2016 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� මාක3දන කැWණගහවPත 01 

වන පNමග කාt පAධ+ය සහ මා)ගය ප+සංස්කරණය 5Yම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              490,430.72 98% I 100%

H61152429007 10/5/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහරගම �uය3දල මා)ගෙ� 

¯ Mජය මාව ෙP ¼බ3 ෙපෙදෙසේ පැ+ කාtව ඉ	5Yම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              213,236.99 85% I 100%

H61152329009 9/3/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� හ��ට �ගෙහේන වPත 1 වන 

පNමග එR.ඒ. +ලක#Y මහතාෙ= >වස අසT3 යන ෙපො/ 

පැ+ කා�ව ඉ	5Yම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              193,070.92 97% I 100%



N61152329010 10/25/2016 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  මාMPතර ස\� පNමග  1වන 

පNමග ෙපො/ මා)ගය  ග� අ1රා සංව)ධනය 56ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              292,508.85 98% I 100%

N61152329011 12/5/2016 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  ෙබ�ල3Mල Mහාර මාවෙP 

12 ෙසවණ මාවත ෙපො/ මා)ගය  සංව)ධනය 56ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ග.ව

 නගර සභාව

                         -              297,356.57 99% I 100%

H61141229012 11/1/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහො3නPතර දWණ ආ#Y 

ෙපෙදස M/T කt එම මා)ගෙය3 ]/ස පY	 Mතැ3 5Yම

           135,378.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -              135,378.00 100% I 100%

H61141229013 11/1/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කහෙපොල,මඩපාත අංක 105/2 

දරණ >වස �l ෙපො/ මා)ගය මැ	3 �lටා ඇ+ M/T කtව 

ඉවP 5Yම

             20,554.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                20,554.00 100% I 100%

N61182129014 11/1/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැස්බෑව නගර සභාව ස1 

½3Mg ගාQ3 >වාස සං5)ණ zඩා �ෙ� සංව)ධන කටh1 

#/ 5Yම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -              197,344.00 79% I 100%

N61152329015 11/15/2016 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� පැලැ3වPත 	ගන පාර 02 

පNමග සංව)ධනය 5Yම

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

නගර සභාව

                         -              996,276.66 100% I 100%

H61152430001 6/9/2016 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Wඩමා/ව ප3සල අසල ඇ+ 

අPතනායක මාවෙP ඇ+ මදාරා උයන මාවත  වRපස ෙපො/ 

කාtව ෙකො3z� 56ම.

           225,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              192,167.85 85% I 100%

H61152330002 6/17/2016 ෙහෝමාගම �රා◌ාෙABය සභාවට අයP �පන නගරය =රාරම 

>ලධා6 වසෙR කළන ෙහෝටලය ඉ	Y�ට ෙපො/ මා)ගය 

සංව)ධනය 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              192,999.25 96% I 100%

H61152330003 6/17/2016 ෙහෝමාගම �රා5ෙABය සභාවට අයP ෙහෝමාගම දWණ =රාරම 

>ලධා6 වසෙR කහටගහවPත පාර සංව)ධනය 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              195,287.29 98% I 100%



H61182130004 6/17/2016 ෙහෝමාගම �රා0ෙABය සභාවට අයP ෙබ2කැය ගංගා> ළමා 

උAයා◌ැනෙ� '6 ඩා උපකරණ සM 5Yම

             70,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                68,215.25 97% I 100%

H61152330005 6/28/2016 ෙහෝමාගම පාෙABය ෙ�කR ෙකො�ඨාශෙ� W2�වPත 

ගාමෙසේවා වසෙR .1ෙහේනවPත ෙපො/ අ12 මා)ගය 

සංව)ධනය 5Yම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              123,874.57 83% I 100%

H61152330006 6/28/2016 ෙහෝමාගම පාෙABය ෙ�කR ෙකො�ඨාශෙ� W2�වPත 

ගාමෙසේවා වසෙR .1ෙහේනවPත කනPත ඉ	Y�ට ඇ+ ෙපො/ 

මා)ගය සංව)ධනය 5Yම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              149,879.38 100% I 100%

H61152330007 6/28/2016 ෙහෝමාගම පාෙABය ෙ�කR ෙකො�ඨාශෙ� lY�ය ගාමෙසේවා 

වසෙR lY�ය ]හද මාවත ෙකලවර ෙකොටස සංව)ධනය 5Yම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              287,178.37 96% I 100%

H61152330008 6/28/2016 ෙහෝමාගම පාෙABය ෙ�කR ෙකො�ඨාශෙ� #�ව3හ)ස්�  

වPත 6 වන පNමග (ෙපො/ මා)ගය) සංව)ධනය 56ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              499,121.64 100% I 100%

H61152330009 6/28/2016 ෙහෝමාගම පාෙABය ෙ�කR ෙකො�ඨාශෙ� උ`වන ෙහරTගස් 

වPෙP අංක 166/2 දරණ >වස ඇ1| >වාස 10 ' සඳහා ඇ+ 

ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 5Yම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              197,582.71 99% I 100%

H61152330010 6/28/2016 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �පන උ1ර, 5Yෙ´Yය 

කැෙ� මl3ද මාවෙP දWණට ඇ+ අ12 මා)ගෙ� 

එස්.ඩ´.>ම� මහතාෙ= >වස අසළ #ට ඇ+ ඉ+Y ෙපො/ මා)ග 

ෙකොටස තාර දමා සංව)ධනය 5Yම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                89,469.16 89% I 100%

H61152330011 7/18/2016 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� මාගRමන සම~ මාවත 

අවසානයට ෙපර ෙපො/ මාවත සංව)ධනය 56ම

           120,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              109,102.36 91% I 100%

H61152330012 8/29/2016 ෙහෝමාගම �රා◌ි.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� 5Yෙ´Yය කැෙ� =රාඨම 

>ලධා6 වසෙR W2/වPත ෙපො/ ඉඩෙR 1,2 ෙපො/ මා)ග හා 

ඉ	Yපස ෙපො/ අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              253,171.49 84% I 100%



H61152330013 8/29/2016 ෙහෝමාගම �රාම.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� මාගRමන සම~ මාවත 

ච1Y උයන 1 වන පNමග අ12 මා)ගය සංව)ධනය 5Yම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              199,631.23 100% I 100%

H61152330014 9/3/2016 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Yලාවල ඉ3ධන �ර
R හල 

අසT3 ඇ+ ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              179,634.97 90% I 100%

H61152330015 9/13/2016 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාවPගම Yජ3# පා' 

ඉඩෙR ෙපො/ මා)ගය තාර දමා සංව)ධනය 5Yම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -              198,824.44 99% I 100%

H61152330017 11/24/2016 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� බNව3දර ෙ�මරතන මාවෙP  

ෙපො/ අ12 මා)ගෙ� ඉ+Y ෙකොටස තාරදමා ප+සංස්කරණය 

56ම.

           330,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

0% O 0%

H61152331002 7/5/2016 �තාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� l රල, මහවලෙද>ය ෙපො/ 

අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -              145,979.46 97% I 100%

H61152331004 7/5/2016 �තාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ක`ෙගොඩ කරග�ල ෙපො/ 

අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -              240,923.64 96% I 100%

H61152331005 7/5/2016 �තාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� බ/වPත >Yෙපොල ෙපො/ 

මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -              249,941.00 100% I 100%

H61152331006 7/5/2016 �තාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙන|වPත1`ව කNකලාMල 

ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -              497,989.81 100% I 100%

H61152331007 9/26/2016 �තාවක පා .ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� l රල මහවලෙද>ය ෙපො/ 

මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -                             -   0% H 100%



H61183131008 10/25/2016 #තාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බටlර 13තාන  444�  ගාම 

>ලධාY වසෙR �තාවක පාෙABය සභාව ස1 ඉඩෙR �l 

ෙසේවා �යස පජා ශාලා ෙගොඩනැ~�ෙ� ඉ+Y සංව)ධන කටh1 

#/ 56ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -                50,000.00 100% I 100%

H61183131009 10/25/2016 #තාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  13තාන  444ඒ  ගාම >ලධාY 

වසෙR �තාවක පාෙABය සභාව ස1 ඉඩෙR �l ෙසේවා �යස 

පජා ශාලා ෙගොඩනැ~�ෙ� ඉ+Y සංව)ධන කටh1 #/ 56ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -                45,352.40 91% I 100%

H61141232001 10/5/2016 +ÀYගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ප	ංm අ` ආදායRලාÁ සහ 

පාසැ� ද2ව3ද #න අස3ත Wමාර යන අයෙ= >වසට 

M/Tය ලබා dම

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

H61183132002 9/26/2016 +ÀYගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ�  jAගලJ3ෙ= 

ස>පාර'ෂක කටh1 පව)ධනය 5Yම සඳහා ෙකොළඹ 09, ¯ 

ධ)මාරාම පාර,ෙදමටෙගොඩ (කාTj�ලවPත) ෙපො/  වැ#5T 

පAධ+ය අ|PවැQයා 5Yම

           250,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

+ÀYගස්යාය

                         -              216,322.90 87% I 100%

H61183132003 10/18/2016 +ÀYගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� පාමංකඩ හැgෙලො' පාර 

අ�වල වPත ෙපො/ වැ#5Tය ප+සංස්කරණය 5Yම

           100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

+ÀYගස්යාය

                         -              100,000.00 100% I 100%

N61183132004 11/2/2016 +ÀYගස්යාය පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  ෙකොළඹ 08,හ�ගහWwර 

UවPවන පෙAශවා#3 සඳහා ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට අයP 

Â\ෙ� වැ#5T පAධ+යට යාබදව 5යMR ශාලව' ඉ	5Yම

        1,500,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

+ÀYගස්යාය

                         -           1,433,378.03 96% I 100%

H61152333001 7/5/2016 පා/'ක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� දෙබෝර දංගහෙද>ය ෙපො/ 

මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -              174,098.30 87% I 100%

H61152333002 7/5/2016 පා/'ක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� iෙ�, කස්1Y හාyෙවයා) 

ඉ	Y�ට ෙපො/ පNමග සංව)ධනය 5Yම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -              163,605.75 82% I 100%

H61152333003 7/5/2016 පා/'ක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� වග ප�ෙ�වාසල පධාන 

මා)ගය සංව)ධනය 5Yම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -              419,973.67 84% I 100%



H61152333004 9/3/2016 පා/'ක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මලගල  	ග3ෙවල ෙපො/ පාර 

]/] පY	 සංව)ධනය 56ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -                88,957.00 89% I 100%

N61152333007 9/3/2016 පා/'ක පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අංගR�ය මැ උ|ව �තාවක 

උයන 1වන පNමග ෙපො/ මා)ගය සංව)ධනය 56ම.

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙABය 

සභාව

                         -              223,981.57 90% I 100%

H61141241003 8/2/2016 පාන/ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙකෙස�වPත, සY'කා.�ල, 

සමÃ ෙපෙදස, අංක.53/2 >වෙසේ ප	ංm අ` ආදායRලාb හා 

පාස� අධcාපනය ලබන ද2ව3 #න අJ. ධR\කා ෙපෙ)රා 

මහP\යෙ= >වසට M/Tය ලබාdම

             15,000.00 පා.ෙ� ලංකා 

M/Tබල 

ෙපෞAගTක 

සමාගම

                         -                15,000.00 100% I 100%

H61134242001 7/7/2016 ක|තර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙමොෙරො31`ව උ1ර, 

පත~වPත ]>� මහතාෙ= >වස අසළ ෙපො/ මා)ගෙ� 

පෙAශවා�3 සඳහා නළ මා)ගය d)ඝ 56ම මÃ3 පා}ය ජල 

පහ]කR ලබාdම

             83,675.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                83,675.00 100% I 100%

H61134242003 7/7/2016 ක|තර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙමොෙරො31`ව දWණ, 

මාරගහවPත, ෙපො/ මා)ගෙ� පෙAශවා�3 සඳහා නළ මා)ගය 

d)ඝ 56ම මÃ3 පා}ය ජල පහ]කR ලබාdම

             75,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                74,725.00 100% I 100%

H61134242004 10/26/2016 ක|තර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙමොෙරො31`ව දWණ, ස3# 

ගා)y3 පධාන මා)ගෙ� පහළ ෙකොටස ද'වා (>ම� 

මහතාෙ= >වස ද'වා) පෙAශවා�3 සඳහා නල මා)ග d)ඝ 

56ම මÃ3 පා}ය ජල පහ]කR ලබාdම

             80,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

H61141243001 4/29/2016 බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� >gඩාව, අ|ෙබෝ.�ල 

ප	ංm අ` ආදායRලාb හා පාස� අධcාපනය ලබන ද2ව3 

#න ඊ. එ�. ඉ3	ක ලස3ත මහතාෙ= >වසට M/Tය ලබාdම

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

H61141243002 5/25/2016 බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� බටෙදොඹ1`ව, 

අ|ෙබෝ.�ල, අංක 277 T�නෙ� ප	ංm n. ෙ'. ෙහේමච3ද 

මහතාෙ= >වස අසළ ෙපො/ මා)ගෙ� අවlරව ඇ+ M/T කtව 

]/ස් ස්ථානයකට Mතැ3 56ම

             90,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                90,000.00 100% I 100%

H61141243003 7/29/2016 බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� >gඩාව, ෙකො�පළ, 

නාගහවPත ෙපො/ මා)ගය අවlර වන පY	 �lටා ඇ+ M/T 

කtව ]/] ස්ථානයකට Mතැ3 56ම

               6,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම 0% O 0%



H61152343004 9/28/2016 බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� 5ෙඳ��ය, 

»ණම�ගහවPත පාර, n. Ä. 	ෙ3ෂ් මහතාෙ= >වස ඉ	Yෙ� 

ඇ+ ෙපො/ මා)ගය ෙකො34� කර සංව)ධනය 56ම

           800,000.00 ප.පා.ෙකො. බ�ඩාරගම 

පාෙA²ය 

සභාව

                         -              711,272.00 89% I 100%

H61141244001 3/31/2016 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙහොරණ, ෙසොරණවPත දMඩ 

ගRමානයට M/Tය ලබාdම සඳහා ෙපො/ මා)ගෙ� M/T කtව' 

සM56ම

             44,500.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                44,383.00 100% I 100%

K61183944002 7/15/2016 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙහොරණ නගර සභාව ස1 

ෙහොරණ, ග�ෙ�ද`ෙගොඩ �. �. එ�.  ණව)ධන ශාඛා මහජන 

jස්තකාලය සඳහා ෙපොP ලබාdම

             25,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහොරණ නගර 

සභාව

                         -                25,000.00 100% I 100%

H61141244003 9/22/2016 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� රජෙ� ඉඩෙR �l කහට�ය, 

අ'කර 20 පජා ශාලාව සඳහා M/Tය ලබාdම

             30,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                21,908.00 73% I 100%

H61152344004 10/11/2016 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙහොරණ, ව
ලගල පධාන 

මා)ගෙ� 05 වන පNමග ෙපො/ මා)ග බැෙකෝ ය3ත ෙයොදා 

සංව)ධනය 56ම

             15,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහොරණ   

පාෙA²ය 

සභාව

                         -                14,754.00 98% I 100%

H61152344005 10/26/2016 ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� මgගම ෙපො/ මා)ගය 

සංව)ධනය 56ම

             63,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහොරණ   

පාෙA²ය 

සභාව

                         -                63,000.00 100% I 100%

H61152444006 11/23/2016 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� පා�`වාෙවල හා අ|Pෙ= 

Wwර ෙවත ඇ+ ෙපො/ මා)ගෙ� ෙබෝ'Wව ෙකො34� 

#T3ඩර ෙයොදා සංව)ධනය 56ම

             30,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහොරණ   

පාෙA²ය 

සභාව

                         -                29,970.00 100% I 100%

H61141246002 9/13/2016 ¡ලP#ංහල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� 822 � ෙබෝතෙ�ගංෙගොඩ 

ගා.>. ෙකො�ඨාසෙ� රජෙ� ඉඩෙR �l ¡ලP#ංහල පජා 

ශාලාවට සඳහා M/Tය ලබාdම

             30,000.00 පා.ෙ� ලං.M.ම                          -                21,908.00 73% I 100%

H61152447002 9/30/2016 ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� 808 1`ගල ගා.>. වසෙR 

සාරාන3ද ෙපො/ මා)ගෙ� පළ.ව ඇ+ අ|PවැQයා 56ම

             75,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ

                         -                59,325.00 79% I 100%



H61183147003 12/9/2016 ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� 807 ඒ ඉහළ නෑබඩ ගා.>. 

වසමට අයP රජෙ� ඉඩෙR �l ඉහළ නෑබඩ පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ~�ල සංව)ධනය 56ම

             30,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ

                         -                28,190.00 94% I 100%

H61152351001 9/30/2016 වල�ලාMට පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� 848 ෙමොරගල ගා.>. වසෙR 

ෙමොරගල, පැලෑ3දෙගොඩ මා)ගය තාර ෙයොදා සංව)ධනය 56ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. වල�ලාMට  

පාෙA²ය  

සභාව

                         -              288,607.00 96% I 100%

H61134152001 7/13/2016 පාT3ද�වර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� 835 ඒ ඉ�'පත ගා.>. 

වසෙR පජාවට පා}ය ජලය ලබාdම උෙදසා ෙපො/ uඳ 

ප+සංස්කරණය 56ම

             25,000.00 ප.පා.ෙකො. පාT3ද�වර 

පාෙA²ය 

සභාව

                         -                25,000.00 100% I 100%

N61183863001 6/29/2016 ගRපහ 	ස්Æ'කෙ� පලාP පාලන අමාතcාංශය යටෙP ඇ+  

jස්තකාල සඳහා ෙපොP ලබා  dම 1T3 පජාවෙ= දැ�ම  

නංවා^ම

             25,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                25,000.00 100% I 100%

N61183864001 10/25/2016 ෙකොළඹ 	ස්Æ'කෙ� පළාP පාලන ආයතන යටෙP ඇ+ 

jස්තකාල සඳහා ෙපොP ලබාdම.

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

N61183965003 6/24/2016 ක|තර 	ස්Æ'කෙ� බස්නාlර පළාP පාලන අමාතcාංශය 

යටෙP ඇ+ jස්තකාල සඳහා ෙපොP ලබාdම 1u3 පජාවෙ= 

දැ�ම නංවා^ම

             25,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                25,000.00 100% I 100%

N61183965004 9/7/2016 ක|තර 	ස්Æ'කෙ� බස්නාlර පළාP පාලන අමාතcාංශය 

යටෙP ඇ+ jස්තකාල සඳහා ෙපොP ලබාdම 1u3 පජාවෙ= 

දැ�ම නංවා^ම

             25,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                16,051.00 64% I 100%

H66183101001 12/16/2016 	
ල�ය පා.ස. නව කා)යාල ෙගොඩනැ~�ෙ� වැඩ අවස3 

56ම

        1,727,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙABය 

සභාව

                         -           1,726,301.20 100% I 100%

A66133101002 9/20/2016 	
ල�ය පාෙA²ය සභාෙg ෙකොRෙපෝස්� අංගනය වැQ 	ht 

56ම

        4,800,000.00 අමා.ෙ�. සභාප+, 

අපදවc 

කළමනාකරණ

 අ¨කාYය

                         -           4,800,000.00 100% I 100%



D66152301003 9/30/2016 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 95 � ගා.>.වසෙR ස3ෙ) 

ගා)ඩ3 l �l ළමා උදcානය ෙවත  	ෙවන ෙපො/ මා)ගය 

(අ�ෂා3 හාyෙවයා)  අසT3 ඇ+ ෙපො/ අ12 මා)ගය) තාර 

ෙයොදා ප+සංස්කරණය 56ම

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

පාෙABය 

සභාව

                         -              250,000.00 100% I 100%

N66141201005 9/30/2016 	
ල�ය, බා�රාෙගොඩ නාරනා�ය පාෙ), වලgවPත ද\P 

මහතාෙ= >වස ඉ	Y�ට ෙපො/ පාෙ) ඇ+ M/T කtව Mතැ3 

56ම

             25,000.00 අමා.ෙ�. ලං.M.ම                          -                24,419.06 98% I 100%

H66183102001 11/22/2016 �/ව අ.ණ පාර ස+ෙපොෙ� වැඩ අවස3 56ම   - අ	යර 11            913,000.00 ප.පා.ෙකො. කNනායක - 

�fව නගර 

සභාව

                         -              912,393.37 100% I 100%

N66141202002 7/23/2016 කටාන පාෙA²ය ෙ�කR බල පෙAශෙ� ව�පල  ෙද�ගහ වPත 

පාරට M/Tය ලබා dම

           532,700.00 අමා.ෙ�. ලං.M.ම                          -              532,700.00 100% I 100%

D66152302003 7/12/2016 ඇP ගාල #යෙදෝYස් අ�jහා\ ෙපො/ මාවත සංව)ධනය 56ම         1,000,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              999,347.00 100% I 100%

D66152302004 9/13/2016 ඇP ගාල ෙකොළ�ය පාර ෙyMy මහතාෙ= >වසට යන ෙපො/ 

පාර  සංව)ධනය 56ම

           192,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              191,850.00 100% I 100%

D66152302005 12/8/2016 දඔ/රය ග�ලවPත ෙපො/ මා)ගය ඉ+Y ෙකොටස සංව)ධනය 

56ම

           782,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              761,116.50 97% I 100%

D66152302006 9/13/2016 උ12 Tයනෙ=.�ල ද)ශන ෙපො/ මාවත තාර දමා සංව)ධනය 

56ම

           486,000.00 ප.පා.ෙකො. කNනායක - 

�fව නගර 

සභාව

                         -              485,948.84 100% I 100%

D66152302007 9/13/2016 බටlර ¢නයන හා දWt ¢නයන යන ගා.ෙසේ.වසR වලට 

අයP ෙමෝල ඇලට යන ෙපො/ පාර තාර දමා සංව)ධනය 56ම

           406,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              405,632.18 100% I 100%



N66183102009 5/12/2016 ¢නැයන සරසM ෙපො/ මාවෙP ෙපො/ නාන uඳ සංව)ධනය 

56ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              250,000.00 100% I 100%

D66152302011 7/29/2016 අ'කර 50, ක	රාන අම3දා හාyවයා)  ඉ	Y�ට ඇ+ ෙපො/  

අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම

           275,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              268,202.50 98% I 100%

N66183102013 7/29/2016 කටාන පා.ෙ�. ෙකො. අයP ඉAදෙගොඩැ�ල පා}ය ජල ෙයෝජනා 

කමෙ� ඉ+Y වැඩ >ම 56ම

        1,000,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              958,417.09 96% I 100%

N66141202014 10/13/2016 කටාන පාෙABය ෙ�කR ෙකො�ඨාශෙ� උදR\ට ගාමෙ� 

]සාන �\ය හ3	ෙ� ¡/ මැ/ර ඉ	කරන ස්ථානෙ� ඇ+ පධාන 

M/T කtව Mතැ3 56ම

           200,000.00 අමා.ෙ�. ලංකා 

M/Tබල 

ෙපෞAගTක 

සමාගම

                         -              197,570.80 99% I 100%

N66183102016 12/29/2016 කසගහවPත එY' මහතාෙ= >වසට යන ෙපො/ පාරට ජලය 

ලබා 	ම

           101,407.00 අමා.ෙ�. ජ.ස.ම.                          -              101,406.62 100% I 100%

N66183102017 12/29/2016 ෙකොNෙගොඩ �fව පාෙ) zස් මහතාෙ= >වසට යන ෙපො/ 

පාරට ජලය ලබා dම

           196,400.00 අමා.ෙ�. ජ.ස.ම.                          -              196,399.68 100% I 100%

N66183102018 12/29/2016 ලං#යා වාQය Q'ස3 මහතාෙ= >වසට යන ෙපො/ පාරට ජලය 

ලබා dම

           111,345.00 අමා.ෙ�. ජ.ස.ම.                          -              111,345.00 100% I 100%

N66183102019 12/29/2016  2ෙ=වPත ]>� මහතාෙ= >වසට යන ෙපො/ පාරට ජලය 

ලබා dම

             76,600.00 අමා.ෙ�. ජ.ස.ම.                          -                76,560.10 100% I 100%

N66183102020 12/29/2016 ලං#යා වාQය එgT3 මහP\යෙ= >වසට යන ෙපො/ පාරට 

ජලය ලබා dම

             50,100.00 අමා.ෙ�. ජ.ස.ම.                          -                50,066.78 100% I 100%



N66183102021 11/15/2016 5wලා�ය  W2�වPත ජල වcාපෘ+ය ආරRභ 56ම            400,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              400,000.00 100% I 100%

N66183102022 11/1/2016 දැව ෙමො�ටාව ගාම >ලධා6 වසෙR නල Tඳ' ඉ	 56ම            250,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙABය 

සභාව

                         -              250,000.00 100% I 100%

D66152303004 11/22/2016

ෙබෝලවලාන මාවෙP #ට ග�ක3	ය හ3	ය ෙදසට යන Mට 

වR පස ෙපො/ අ12 මා)ගය සංව)ධනය 56ම

368,000.00          ප.පා.ෙකො.

iග.ව මහ 

නගර  සභාව -                      364,283.00          99% I 100%

D66152303005 11/22/2016

iග.ව #ට හලාවත ෙදසට Mlෙදන පධාන  මා)ගෙ� ෙකො�පර 

හ3	ෙ� #ට හලාවත ෙදසට i.500 ' යන Mට වR අතට 

Mlෙදන නෙයෝ\ ආයතනය ඉ	Y�ට ඇ+ ෙපො/ අ12 මා)ගය 

සංව)ධනය 56ම
410,000.00          ප.පා.ෙකො.

iග.ව මහ 

නගර  සභාව -                      409,228.05          100% I 100%

D66152303006 4/5/2016

Wරණ නෙයෝ\ ආපන ශාලාව අසT3 වමට Mlෙදන පරාකම 

පාෙ) i.200 ' යන Mට වR අතට �lටා ඇ+ ෙපො/ අ12 

මා)ගය සංව)ධනය 56ම

500,000.00          ප.පා.ෙකො.

iග.ව මහ 

නගර  සභාව -                      383,144.21          77% I 100%

K66183903007 4/19/2016

iග.ව මහ නගර සභාෙg ධාYතා සංව)ධන වැඩසටහන

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                      999,810.00          100% I 100%

A66133103008 5/2/2016

iග.ව මහ නගර සභාෙg ෙකොRෙපෝස්� මධcස්ථානය 

සංව)ධනය 56ම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප+, 

අපදවc 

කළමනාකරණ

 අ¨කාYය -                      909,339.75          91% I 100%

D66152303010 5/17/2016

ද|වෙකොNව , ත'5යා පාර, 450/� T�නයට �Mෙසන ෙපො/ 

මා)ගය ( අ�-ෆලාහ් Mදcාලය අසT3 යන ෙපො/ මා)ගය) 

සංව)ධනය 56ම

900,000.00          ප.පා.ෙකො.

iග.ව මහ 

නගර  සභාව -                      592,866.65          66% I 100%

D66152303011 5/17/2016

53/3, ක�Nව /RYය ෙපොළ පාර, නැ/පලඟ1ෙ) ධR\ක 

රණ#ංහ මහතාෙ= >වසට යන ෙපො/ පාර සංව)ධනය 56ම

600,000.00          ප.පා.ෙකො.

iග.ව මහ 

නගර  සභාව -                      438,932.00          73% I 100%



N66141203012 9/23/2016

ෙකො�mකෙy , ද|ව ෙකොNව , 10 ෙව> පNමඟ ,අංක 281/1/E 

ප	ංm පා+මා Yසානා මහP\යෙ= >වස ඉ	Y�ට ෙපො/ පාෙ) 

ඇ+ M/T කtව Mතැ3 56ම

67,738.00            අමා.ෙ�. ලං.M.ම -                      67,737.27            100% I 100%

N66183103013 12/7/2016

ෙකො�mකෙy ෙපෝ2ෙතොට පාෙ) ෙනො.166/08 A >ලාR 

මහතාෙ= >වස ඉ	Y�ට ෙපො/ මා)ගයට ජල නල එ^ම

118,000.00          අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                      117,278.60          99% I 100%

N66183103014 12/29/2016

ෙකො�mකෙy ෙපො2ෙතොට පා ෙ)  ෙ◌◌ා.202/15 ඒ  එR. ෙr.එR 

න�) මහතාෙ= >වස ඉ	Y�ට ෙපො/ මා)ගයට ජල පහ]කR 

ලබා dම

65,177.00            අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                      65,176.75            100% I 100%

N66141204002 11/3/2016

\�ව3ෙගොඩ පාෙABය ෙ�කR බල පෙAශෙ� අස්~Yව�ෙපොල 

ජR¡වPත 5Y ව`බාස් මහතාෙ= >වස අසල ෙපො/ මා)ගෙ� 

ඇ+ M/T කtව Mතැ3 56ම

10,965.00            අමා.ෙ�. ලං.M.ම -                      10,964.04            100% I 100%

N66183104003 12/30/2016

\�ව3ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රජයට  අයP ඉඩෙR �l 

අස්~Y ව�ෙපොල ජR¡වPත පජාශාලවට පා}ය ජලය ලබා dම 

සඳහා නල uඳ' ඉ	 56ම

631,500.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව3ෙගොඩ -                      631,407.50          100% I 100%

N66141204004 12/28/2016

ෙකොNෙගොඩ, ඕපාත අංක 162/A/1 ඒ. ෙ'. ]>�  මහතාෙ=  

>වසට යන ෙපො/ මා)ගෙ�   ඇ+ M/T කtව  Mතැ3 56ම

29,400.00            අමා.ෙ�. ලං.M.ම -                      29,379.13            100% I 100%

N66141204005 11/3/2016

\�ව3ෙගොඩ පාෙABය ෙ�කම ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙවය3ෙගොඩ,නJවල, 4 ෙව> පNමඟ ෙr.එR. ගා\Ê ෙ�ම#Y 

මහතාෙ= >වසට යන ෙපො/ මා)ගයට M/Tය ලබාdම.

199,425.00          අමා.ෙ�. ලං.M.ම -                      199,425.00          100% I 100%

N66141204006 11/3/2016

අස්~Y ව�ෙපොල කනPත අසල ඇසල උයන මා)ගෙ� රංU 

මහතාෙ= >වස ඉ	Y�ට ඇ+ M/T කt 02 ' Mතැ3 56ම

30,286.00            අමා.ෙ�. ලං.M.ම -                      30,285.31            100% I 100%

N66141204007 9/13/2016

උ`ගRෙපොල, අස්~Yව�ෙපොල,අංක 220 ප	ංm එ3 .එR.පd� 

Wමාර මහතාෙ= >වස ඉ	Y�ට ෙපො/ මා)ගෙ� ඇ+ M/T 

කtව Mතැ3 56ම

25,000.00            අමා.ෙ�. ලං.M.ම -                      23,247.19            93% I 100%



D66152304008 12/26/2016

උ3නා2ව ෙඩMy #�වා ෙපො/ මාවෙP ඉ+Y ෙකොටස 

සංව)ධනය 5Yම

494,000.00          ප.පා.ෙකො.

\�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව -                      493,990.20          100% I 100%

D66152304009 12/26/2016

උ3නා2ව නෙයෝ\ ෙ´කYය අසT3 ඇ+ ෙපො/ මා)ගෙ� 

ඉ+Y ෙකොටස සංව)ධනය 5Yම

450,000.00          ප.පා.ෙකො.

\�ව3ෙගොඩ  

පාෙABය 

සභාව -                      449,650.80          100% I 100%

N66141204010 11/4/2016

ෙදවලෙපොල නැ/ බලෙබොව 51�ගස්ඕMට ෙපො/ ඉඩම ද'වා 

M/Tය ලබා dම -2 වන අ	යර

29,120.00            අමා.ෙ�. ලං.M.ම -                      29,017.12            100% I 100%

H66183104012 12/8/2016

89ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� 

පළයAයන, ෙදවලෙපොල පජාශාලෙD වැEFG සංවHධනය FIම

146,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     145,965.00         100% I 100%

N66141204013 12/29/2016

8�ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙDය!ෙගොඩ, 

නPවල, 4 වන පQමඟ ෙS.එ . ගා8U ෙපේමE� මහතාෙW 

Xවසට යන ෙපොY මාHගයට ZYGය ලබා[ම  - 2 අ�යර

20,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     19,629.75           98% I 100%

H66183104016 12/29/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� මාත මන 

ක]ගහෙහේනව�ත මාHගෙO රජෙO ඉඩෙ  ඉ�කර ඇ� පජා 

ශාලාවට ZYG පහ_ක   ලබා [ම

23,300.00           ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     23,300.00           100% I 100%

N66183105002 5/4/2016

`�ගම  පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO �b�ග පල Z�ජන 

EEල පාcය ජල ව�ාපෘ�ය සඳහා ජල ෙමෝටරයf ලබා [ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     112,500.00         94% I 100%

H66183105003 12/23/2016

 `�ගම උhගහ උපකාHයාලය වැඩ අවස! FIම

1,976,000.00      ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,926,286.47      97% I 100%

D66152305004 3/21/2016

මාGගාතැ!න කjQ ZYහල ඉ���A! �ෙවන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     999,744.97         100% I 100%



D66152305005 3/21/2016

මාGගාතැ!න _න!ද මහතාෙW Xවස ඉ���A!  �ෙවන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,209.82         100% I 100%

D66152305006 4/5/2016

අංක 21, මඩබාZට ගා.X.වසෙ  මඩබාZට fZ!ස් වැGව�ත 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,595.31         100% I 100%

D66152305007 9/13/2016

අංක 31, ෙබොකලගම පහළ ගා.X.වසෙ  අ බල!ව�ත _lව 

මහතාෙW Xවස අසG! දm9 පැ�තට ඇ� ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම

491,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     490,583.82         100% I 100%

D66152305008 4/5/2016

අංක 12, nණෙදXය ගා.X.වසෙ  ෙත!නාගම _සාන p8ය 

අසG! දmණට ගස්ලq ක!ද ෙදසට ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,304.25         100% I 100%

A66133105009 5/2/2016

`Iගම පාෙ;<ය සභාෙD ෙකො ෙපෝස්= මධ�ස්ථානය 

වැt�u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     197,802.25         99% I 100%

N66183105011 11/15/2016

බප/8�/දංඕZට E;ධාHථ මහ Zද�ාලය සඳහා Gඳf කැyම හා 

ජල නල ප;ධ�යf ස්ථා�ත FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

N66183105012 11/15/2016

බප/8�/ෙබෝ�fග�ව  මහ Zද�ාලය සඳහා Gඳf කැyම හා 

ජල නල ප;ධ�යf ස්ථා�ත FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

N66183105013 11/15/2016

බප/8�/හ~ගම ෙබෞ;ධ කjෂ්ඨ Zද�ාලය සඳහා Gඳf කැyම 

හා ජල නල ප;ධ�යf ස්ථා�ත FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     82,020.00           82% I 100%

N66141205015 12/29/2016

`�ගම කහඳව හ�ගහ ෙගොඩැ�ලව�ත මාHගෙO ව" උt! 

ඇද �ෙබන ෙපොY ZYG මාHගය, පළ�වන පQමගට Zතැ! FIම

69,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     -                      0% A 10%



N66183106001 3/18/2016

අ�තනග�ල පාෙ;aය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO �හා�ය හSරා 

මාවෙ� 1 ෙවX පQමෙW නළ මාHගය [Hඝ F�ම

230,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     223,682.80         97% I 100%

D66152306003 3/21/2016

අලවල �ලංගලෙහේන ෙපොY මාHගය ඉ!ටHෙලොf ග� අ"රා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,963.13         100% I 100%

D66152306004 3/21/2016

අලවල උ"ර ෙදjය ෙපොY මාHගය ඉ!ටHෙලොf ග� අ"රා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,668.83         100% I 100%

D66152306005 3/21/2016

ඇතාඋඩක!ද උhවන ෙපොY මාHගය ඉ!ටHෙලොf ග�  අ"රා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,963.13         100% I 100%

D66152306006 3/21/2016

නාෙගොඩ ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152306007 6/29/2016

අ�තනග�ල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝපාගම 

ෙසොෙහොන ෙපොY මාHගය හා එ� ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,474.65         100% I 100%

D66152306008 9/13/2016

`ග�ල ෙපොY අ"� මාHගය I හා II ෙකොටස සංවHධනය FIම

494,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     493,023.25         100% I 100%

D66152306009 3/21/2016

ෙDය!ෙගොඩ බ�ඩාරනායක මාHගෙO EA ෙහෝ  Xවාස 

සංnHණෙO �ව! ZෙSEංහ මහතාෙW Xවස ෙදසට �ෙවන 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     697,570.70         100% I 100%

D66152306010 3/21/2016

ක�රාග�ල ප!Xල පාරට ��ණලා ඇ� X��ය ෙසවනට 

�ෙවන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,086.11         99% I 100%



D66152306011 3/21/2016

ෙබෝපාගම ෙජොර! ක!ද XකහැAක!ද ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,658.11         100% I 100%

D66152306012 3/21/2016

�ර�ල ෙකොතලාවල ෙපොY මාවත සහ පාස� ෙපොY මාවත 

සංවHධනය කර වැඩ අවස! FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     197,933.70         99% I 100%

A66133106014 5/2/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය සභාෙD ෙකො ෙපෝස්= මධ�ස්ථානය 

වැt�u9 FIම

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     1,796,430.66      100% I 100%

D66152306015 5/17/2016

එ~ව�Aය ත�ගහෙහේන uXA පාf ෙව!ෙ;� ඉඩෙ  

නවර�න ZෙSEංහ මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,459.00         100% I 100%

N66183106016 6/22/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො. අය� �හා�ය, ෙන�Gගහ�ල 

පාෙH උh�����Aය වැGවංbව පෙ;ශයට පාcය ජලය ලබා 

[ම.

557,964.06         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     557,964.06         100% I 100%

N66183106017 10/4/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. අය� ෙDය!ෙගොඩ කළෙගොtෙහේන 

පධාන මාHගෙO දංZලාන මැ�! වැ� ඇ� පළ� ෙපොY අ"� 

මාHගය ෙවත ජල පහ_ක  සැප�ම.

57,312.57           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     57,312.57           100% I 100%

N66141206018 12/28/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO �WගහZල, මාතලාන අංක 

234/� G�නෙO ප�ං� එ�.�.ආH.එස්.තා�ගල මහතාෙW Xවස 

අසල ඇ� ෙපොY මාHගෙO ZYG ක9 Zතැ! FIම

74,100.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     74,000.80           100% I 100%

N66141206019 7/20/2016

ෙDය!ෙගොඩ, ෙගොඩෙවල අංක 671/1 ප�ං�  ෙf ජය�ලක 

මහ�8යෙW Xවස ඉ��පට ඇ� ෙපොY මාHගෙO ZYG ක� 02 

f Zතැ! FIම

45,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     43,389.14           96% I 100%

H66124106020 8/3/2016

ෙබෝපාගම ඇ�ල නැර�  ස්ථානය හා මාHගය ඉ�FIම

1,400,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,390,406.48      99% I 100%



H66124106021 8/3/2016

ෙබෝපාගම ඇ�ල අසල ආරf�ත බැ ම ඉ�FIම

1,300,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,227,488.48      94% I 100%

H66124106022 8/3/2016

ෙබෝපාගම ඇ�ල  මාHගය සංවHධනය FIම

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,084,235.05      99% I 100%

N66183106023 11/15/2016

අ�තනග�ල පා ෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO �හා�ය 

පහළගම ෙ;වාලය අසල ෙපොY මාHගයට නළ ජලය ලබා [ම

50,093.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     50,092.40           100% I 100%

N66183106024 11/15/2016

කළෙගtෙහේන ��වාෙ!ගම qY මැYර අසG! යන ෙපොY 

මාHගයට පාcය  ජලය ලබා ගැcම

183,355.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     179,042.95         98% I 100%

N66183106025 9/1/2016

ෙDය!ෙගොඩ ත�ගස්ෙමොෙ= ෙපොY මාHගය ෙවත නල පහ_ක  

සැප�ම

85,370.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     85,369.92           100% I 100%

N66141206026 9/1/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ඌරෙපොල, 

ෙපොෙලොස්ෙකොQව,[නප�9ව අංක 198/� G�නෙO ප�ං� 

එ�.එ�.එස් ෙහෝවාවස  මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගෙO 

ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම
17,800.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     17,799.46           100% I 100%

N66183106027 12/29/2016

ෙDය!ෙගොඩ ප�තලෙගදර නැෙගන�ර දඩග�ව සමාw මාවත 

ෙවත ජලය සැප�ම

433,196.85         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     433,196.85         100% I 100%

H66124106028 12/29/2016

අ�තනWල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� X=ට�ව 

නගරෙO ��A සංචාරක උද�ානෙO පහ_ක  වැt�u9 FIම

90,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     90,000.00           100% I 100%

N66141206029 12/8/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO උh"����Aය 

කහ�Gෙහේන  අංක 122/1/ඒ ප�ං� රං{� ර�නE� මහතාෙW 

Xවස අසල ZYG ක9ව Zතැ! FIම

41,100.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     41,057.26           100% I 100%



N66183106030 12/8/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාහෙO �!ෙගො�ල, 

අරGය ෙපොY මාවත සඳහා නළ ජලය ලබා [ම

151,910.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     151,909.11         100% I 100%

N66183106031 12/29/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කළෙගtෙහේන 

�හා�ය ,පහළගම මාHගෙO ඉEපතනාරාම Zහාරස්ථානය අසල 

ඇ� ෙදවන අ"� මාHගය සඳහා නළ ජලය ලබා [ම

41,475.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     33,313.58           80% I 100%

N66183106032 12/29/2016

කළෙගtෙහේන, කෙලොQවාව , පහලගම ෙපොY මාHගය ෙවත 

නල ජල පහ_ක  සැප�ම

112,172.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     112,171.67         100% I 100%

N66183106033 1/5/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� ෙDය!ෙගොඩ 

දඩග�ව ගම මැද පාෙH ෙපොY අ"� පාර ෙවත නල ජල �Hඝ 

FIම

126,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     125,810.29         100% I 100%

N66183106034 1/5/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� ෙDය!ෙගොඩ 

පාර��ල ෙපොY  සම� මාවත ෙවත නල  ජලය ලබා [ම සඳහා  

ජල නල ප;ධ�ය �Hඝ FIම

458,500.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     458,471.09         100% I 100%

N66183106035 1/5/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� කෙලෝQවාව , 

කලෙගtෙහේන ගා8j GයනෙW  මහතාෙW Xවසට යන ෙපොY 

මාHගය (වාරණ පාෙH අ"� මාHගය ෙවත)  ජල නල �Hඝ FIම

87,800.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     87,706.64           100% I 100%

H66183107002 9/30/2016

ග පහ පා.ස. අය� ක"�ව�ත වාහන අංගනය ඉ�FIම

1,691,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,690,027.40      100% I 100%

H66133107003 4/25/2016

ග පහ පාෙ;<ය සභාෙD "ස ප� ෙf!දය" සංවHධනය FIම

600,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     596,702.15         99% I 100%

D66152307004 3/21/2016

ග පහ Eයනෑ පාෙH ස්වHණ ජය!� මාවත ෙකළවර ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

210,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     209,283.90         100% I 100%



D66152307005 9/13/2016

ග පහ ෙකොළඹ පාෙH �.ආH.�. බැංmව ඉ���ට ෙපොY පාර 

සංවHධනය FIම

615,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     614,572.51         100% I 100%

D66152307008 6/7/2016

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො. අය� ෙදවන පQමග උ~කෙ� හ!�ය 

රාj ෙකෝරාල මහ�8යෙW Xවස අසG! යන ෙපොY පාර  

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     246,487.00         99% I 100%

D66152307009 5/4/2016

ෙබො�ලත දmණ �රEංහ මයාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY පාර 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     247,250.48         99% I 100%

D66152307010 9/13/2016

��බQෙගොඩ ගැ�9 මාවත පජා ම�ඩල ෙපොY පාර ෙදවන 

අ�යර යටෙ� සංවHධනය FIම

245,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     244,372.84         100% I 100%

D66152307011 9/13/2016

ර" පස්වල සම� මාවෙ� ZමලE� මහතාෙW Xවස අසG! 

යන ෙපොY පාර  සංවHධනය FIම

194,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     193,072.74         100% I 100%

D66152307012 12/16/2016

ර" පස්වල වනාත ව�ත ෙපොY අ"� මාHගය  සංවHධනය FIම

246,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     245,206.40         100% I 100%

N66183107013 12/29/2016

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො.පහලගම ප!සල �Qපස පෙ;ශයට පාcය 

ජලය ලබා [ම

1,418,416.93      අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     1,418,416.93      100% I 100%

K66183907014 4/19/2016

ග පහ මහ නගර සභාෙD ධා�තා සංවHධන 

වැඩසටහන

 

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     999,810.00         100% I 100%

N66141207015 7/23/2016

ගෙ!��ල අ!නාEව�ත පාෙH අංක 292/� හා දරමhව ��A 

පෙ;ශෙO Xවාස සඳහා ZYGය ලබා ෙදන එකලා ZYG මාHගය 

ෙතකලා කර බ!ඩ� වයරය ෙයොදා  [Hඝ FIම

264,404.40         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     264,404.40         100% I 100%



D66152307016 12/16/2016

ග /වැGෙD�ය �ංෙකොව�ත Xල!ත මයා ෙW Xවස අසල 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

208,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     207,774.00         100% I 100%

D66152307017 12/16/2016

ග /වැGෙD�ය �ංෙකොව�ත ෙDලාර�න මයා ෙW Xවස අසල 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

206,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     205,817.96         100% I 100%

D66152307018 7/20/2016

ග /ඉහලයාෙගොඩ ලල!ත මයා ෙW Xවස අසල ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම

246,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     243,444.00         99% I 100%

N66124107019 10/30/2016

ග පහ නගර මධ�ෙO  ඇ� පා�ස�ක සංචාරක උද�ානෙO 

පහ_ක  සංවHධනය FIම

2,467,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     2,123,710.00      86% I 100%

A66133107021 10/26/2016

ග පහ නගර සභාෙD ඝන අපදව� කළමනාකරණ Dකකය 

වැt�u9 FIම

1,100,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     1,084,146.26      99% I 100%

N66124107022 10/31/2016

සංචාරක ආකHශනයට ලf� ස්ථානයf වන පහල ඉ��ෙගොඩ 

ZජයවHධන � මහා Zහාරයට යන �Z_  මාHගය ඇ"~ 

ය=තල පහ_ක  සංවHධනය

633,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     613,084.00         97% I 100%

N66141207024 11/22/2016

ග පහ, බට�ර වැGෙD�ය, ෙගොඩපරව�ත පාෙH දmණට ඇ� 

පළ� අ"� මාHගයට ෙතකලා ZYGය ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     150,000.00         100% I 100%

D66152307025 12/29/2016

ග පහ මහ නගර සභා �මාව "ල  බැ!tය��ල ස්වHණ 

ජය!� ෙපොY මාවෙ� F�E� මහතාෙW Xවස ඉ���=! යන 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

304,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     304,000.00         100% I 100%

H66183107026 12/29/2016

ග පහ නාග�ක ළමා උද�ානය සංවHධනය FIම

273,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     273,000.00         100% I 100%



H66124107027 1/5/2017

ග පහ පා�ස�ක සංචාරක උද�ානෙO  යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152307028 1/5/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� යfකල දඹව�ත 

�.ච!දපාල මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY පාර 

සංවHධනය FIම (අ�යර 2)

273,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     269,832.16         99% I 100%

H66133108001 4/25/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය සභාවට අය� ෙකො ෙපෝස්= අංගනය වැt 

�u9 FIම

600,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     572,338.48         95% I 100%

D66152308002 7/29/2016

ජා-ඇල පා.ෙ�.ෙකො. අය� Xව!දම ෙ ජH ච!දE� මාවෙ�  

ෙපොY  අ"� මාවත සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,333.60         100% I 100%

D66152308003 9/13/2016

කඳාන ජය!� මාවෙ� 8ලාX ජයෙකොt මහ�8යෙW ඉඩම 

අසG! යන ෙපොY කා9ෙD ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

784,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     783,145.33         100% I 100%

D66152308004 11/22/2016

රාගම, කඩවත පාෙH  ෙද�ෙප හ!�ය ප_කර (රාගම 

ෙදසට)සහන මාවෙ� ෙපොY අ"� මාHගයf වන පග� මාවත 

සංවHධනය කර කා9වf බැ ම

540,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     539,794.11         100% I 100%

D66152308005 3/21/2016

රාගම, කඩවත පාෙH  ෙද�ෙප හ!�ය ප_කර (රාගම 

ෙදසට)සැන_ම ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     399,997.40         100% I 100%

D66152308006 4/25/2016

කඳාන, නාෙගොඩ,ෙමොරාව�ත ෙපොY 3 වන පQමග අවස! 

ෙකොටස සංවHධනය FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     748,190.00         100% I 100%

D66152308007 4/25/2016

කඳාන,ෙපොY ෙ;වාල පාර සංවHධනය FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     748,976.99         100% I 100%



N66141208014 11/24/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO යfකhව සාම මාවෙ� 

bණර�න බ�ඩාර මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගෙO ඇ� 

ZYG ක9ව Zතැ! FIම

27,036.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     27,035.58           100% I 100%

D66152308017 12/29/2016

ජාඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  කාHයාලයට අය� බQව�ත _හද 

ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

718,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     713,725.41         99% I 100%

H66183109001 3/11/2016

ව�තල පා.සභාෙD දෑල"ර පජා ශාලාෙD ඉ��වැඩ Xම FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152309004 4/25/2016

ම�"මගල බ�ඩාරනායක මාවත 3 වන ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,410.75         100% I 100%

D66152309005 9/13/2016

ම�"මගල බ�ඩාරනායක මාවත 4 වන ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

245,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     244,949.17         100% I 100%

D66152309006 4/25/2016

¡!ෙක!ද ගා8U ෙසෙනZර�න ෙපොY මාවත සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,933.76         100% I 100%

D66152309007 4/25/2016

ෙහොරෙප ගැ�9 ¢ඩා�Aය අසල ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,246.48         100% I 100%

A66133109008 9/20/2016

�fඕZට lවවා£ ව�පෘ�ය සංවHධනය FIම

2,550,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     2,550,000.00      100% I 100%

G66133109009 12/16/2016

�fඕZට lව වාu ව�ාපෘ�ය සඳහා 8X එfස්කැෙDටH 

ය!තයf සහ lව වා£ ඇනලPසH උපකරණයf 8ල[ ගැcම

7,455,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     7,455,000.00      100% I 100%



A66133109010 9/30/2016

�fඕZට lවවා£ ව�ාපෘ�ෙO �රmAය වැt�u9  FIම

650,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     556,722.45         86% I 100%

H66124110001 3/28/2016

මාGගාතැ!න ZෙDක ෙසේනාසනය ආ¦තව බස්නා�ර පළා� 

සංචාරක ආකHශUය ස්ථාන �§බඳව  පචාරණ �ව� සZ FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     150,000.00         100% I 100%

H66124110002 12/30/2016

මාGගාතැ!න ZෙDක ෙසේනාසනෙO සංචාරකP!ෙW $Gක 

පහ_ක  ලබා [ම සංවHධනය FIම

3,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     2,399,329.50      80% I 100%

D66152310003 11/22/2016

දංගහෙවල ෙකෙස�ව�ත අ{� මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

265,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     264,202.00         100% I 100%

D66152310004 9/13/2016

රාගම පාර ෙද�ෙප හ!�ෙය! m�mලාව පාරට හැ�9 Zට 

වමට ඇ� ෙපොY 1 වන පQමග සංවHධනය FIම

262,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     262,000.00         100% I 100%

D66152310005 9/13/2016

¨�යපා~ව මාHගෙO ෙපොY අ"� මාHගෙO �Qගල මහතාෙW 

Xවස අසල ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

273,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     272,719.00         100% I 100%

D66152310006 12/16/2016

ඉහල කරගහ�ණ ෙස�E� උයන පධාන මාHගය සංවHධනය 

FIම

295,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     294,397.35         100% I 100%

D66152310007 11/22/2016

E�ර~��ල හැ�පත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

270,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     269,200.00         100% I 100%

N66183110008 12/8/2016

බප/කැළ/ බෙ=ෙපොල මහා Zද�ාලෙO නව පාcය ජල 

ප;ධ�යf ඉ� FIම

85,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     81,235.20           96% I 100%



D66152310010 12/28/2016

මහර  පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO  වැGෙD� මාHගෙO  

8�ලගහව�ත ෙපොY පාෙH Eට පධාන මාHගය දfවා සර� 

�සානායක මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම
406,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     404,521.50         100% I 100%

H66133111001 4/25/2016

ෙදො ෙ© පාෙ;<ය සභාව සඳහා "ස ප� ෙf!දයf" ඉ�FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     926,629.25         93% I 100%

D66152311002 4/5/2016

ප�ෙ�ෙවල ෙවල මැද ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,312.90         100% I 100%

D66152311003 4/25/2016

පැලහැල ර�ට!ව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,849.82         100% I 100%

D66152311004 4/25/2016

කැ!දෙගො�ල Xදහස් ෙපොY මාවෙ� කැ� ª  �ය ෙකොටස 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,844.85         100% I 100%

D66152311005 11/22/2016

408/ඒ, වාන~වාව දmණ රණZ� කාංචන bණර�න ෙපොY  

මාවත ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

972,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     971,470.20         100% I 100%

D66152311006 4/5/2016

401/�, නාර ෙපොල ෙදකටන Zෙ�S ෙපොY මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,406.00         100% I 100%

D66152312002 4/5/2016

ව�ගම ප!සල පාෙර! ඇ"ළතට ඇ� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     196,810.00         98% I 100%

D66152312003 9/13/2016

මාෙකොළ ත�ණ ෙසේවා සභාව පාෙH ච!දන �ණEංහ 

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

242,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     241,382.05         100% I 100%



D66152312004 9/13/2016

මාෙකොළ උh�ල මාHගෙO මාෙකොළ ස�8j ෙසවන ෙපොY 

මාවත සංවHධනය FIම

290,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     289,624.75         100% I 100%

D66152312005 9/13/2016

මාෙකොළ E� මංගල පාෙH ෙදවන ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

183,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     182,418.45         100% I 100%

D66152312006 12/16/2016

මාෙකොළ ගමෙW ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

296,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     295,123.65         100% I 100%

D66152312007 4/25/2016

ෙ©රගහ�ල ෙබොර~වල පාර ඉ���ට රං{� මහතාෙW Xවස 

අසල ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,164.20         99% I 100%

H66183113001 3/18/2016

පෑGයෙගොඩ නගර සභාවට අය� අm��Aය Fය�  ශාලාෙD 

වැඩ XමFIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පෑGයෙගොඩ 

නගර සභාව -                     478,348.00         96% I 100%

D66152313002 12/16/2016

F�බ�ෙගොඩ, ද~ගම, ෙජොXfව�ත ෙපොY මාHගෙO ෙකොටසf 

  සංවHධනය FIම

476,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     475,980.19         100% I 100%

D66152313005 11/22/2016

E�මා බ�ඩාරනායක වටර�  ෙපොY මාHගෙO ඉ��ව ඇ� 

ෙකොටස සංවHධනය FIම

488,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     487,063.00         100% I 100%

H66124113006 5/17/2016

කැලj රජමහා Zහාර ප�ශෙO වැEFG ප;ධ�යf ස්ථා�ත 

FIම

3,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     2,450,487.29      82% I 100%

D66152321002 3/21/2016

ෙකොළඹ 02, වෑක!ද පාර අංක 84 දරණ ෙපොY මාHගය 

ෙකො!�= m=A ග� අ"රා �§සකර F�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     400,000.00         100% I 100%



D66152321003 3/21/2016

අංක 09 අහම� පQමග, ෙකොළඹ 02 ට යන ෙපොY පාර 

ෙකො!�= අ"රා ප§සකර F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     500,000.00         100% I 100%

D66152321005 5/26/2016

පා.ෙ�.ෙකො. අය� ෙකොළඹ 12, බ�ඩාරනායක මාවත, අංක 

107 ව�තට යන ෙපොY මාHගය m=A ග� ඇ�¬ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,421,552.00      95% I 100%

D66152321006 9/13/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 15 අ�� මාවත පාර 

අංක 632 ව�තට �Zෙසන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

297,345.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     239,000.36         80% I 100%

H66183122001 3/11/2016

 ෙකොෙලො!නාව න.ස.ෙසේදව�ත ෙබෙහ� ශාලාව �Qපස අඩf 

Xම� ඇ� �ස්තකාල ෙගොඩනැ��ෙ� ඉහළ මාලෙO වැඩ 

අවස! FIම

1,900,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     1,900,000.00      100% I 100%

H66183122002 3/11/2016

ෙකොAකාව�ත  �ස්තකාල ෙගොඩනැ��ල ඉ�FIම

2,100,000.00      ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.ප.ස -                     2,100,000.00      100% I 100%

D66152322003 12/7/2016

ෙකොෙළො!නාව පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO වැ�ල �Aය 

F�ත ප�ව ෙපො�ව�ත අංක 39/60 Eට 39/60A/4/A දfවා 

ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය F�ම

978,500.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ�ක  - 

ෙකොAකාව�ත

 ��ෙ��යාව 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     978,433.95         100% I 100%

D66152322004 4/1/2016

අංෙගොඩ ෙකොAකාව�ත, පP©ප පාර අංක 122B Eට 124/3 

දfවා ෙපොY මාHගය ෙකො!�= අ"රා ප§සකර F�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ�ක  - 

ෙකොAකාව�ත

 ��ෙ��යාව 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D66152322005 12/30/2016

අංක 235/7 ෙව!නව�ත 3වන පQමග, වැ�ල �Aය ෙපොY 

පාර ෙකො!�= අ"රා �§සකර F�ම

269,350.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ�ක  - 

ෙකොAකාව�ත

 ��ෙ��යාව 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     269,328.74         100% I 100%

D66152324001 12/7/2016

කhෙවල ෙකොතලවල , සමනල මාවත ඉ!ටHෙලොf ග� අ"රා 

සංවHධනය F�ම

988,800.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     988,774.25         100% I 100%



D66152324003 4/4/2016

කhෙවල,අරංගල, කහ!ෙතොට ධHමාෙශෝක මාවත ෙකළවර 

ෙව�තEංහ මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY පාර  ඉ!ටHෙලොf 

ග� අ"රා සංවHධනය F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     490,331.07         98% I 100%

D66152324004 3/21/2016

පැලව�ත ෙපෙHරා මාවත 3වන පQමග ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!�= F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152324005 12/7/2016

බටෙපොත, ®ෙWෙදXය පාෙH අංක 359 Xවස අය� ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!�= F�ම

459,700.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     459,666.28         100% I 100%

D66152324006 3/21/2016

බටෙපොත, ෙරොබ= bණවHධන මාවත, අංක 372 ඒ, �මන 

ෙකොතලාවල මහතාෙW Xවස අය� ෙපොY මාHගය ෙකො!�= 

කර සකස් F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152324007 12/7/2016

කhෙවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ��ෙත=Qෙගොඩ 

පාර 15 වන පQමග ෙපොY අ"� මාHගෙO මැද ෙකොටස සහ 

ෙකළවර ෙකො!�= අ"රා සංවHධනය F�ම (477� වසම)

496,900.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     496,860.01         100% I 100%

D66152324008 4/25/2016

කhෙවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය 

ෙබොර~ෙගොඩ ස�පකාරය අසල ඉරා! මහතාෙW Xවස අසල 

ෙපොY මාHගය ෙකො!�= අ"රා සංවHධනය F�ම  (490� 

ත��යාවල වසම)
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152324009 12/7/2016

කhෙවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO දැtග�ව ෙපොY අ"� 

මාHගය  ෙකො!�= අ"රා සංවHධනය F�ම (දැtග�ව වසම)

494,700.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     494,650.02         100% I 100%

D66152324010 12/7/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො. අය� නවග�ව දmණ E� _මණ�ස්ස 

මාවෙ� ෙපොY අ"� මාHගයf වන මහව�ත පාර (ග�ෙපො�ත 

පාර) සංවHධනය FIම

471,300.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     471,296.98         100% I 100%

D66152324011 7/11/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො. අය� මාළෙ� ෙරොබ= bණවHධන 

මාවෙ� ස�සර කලා Xෙfතනය සහ සමනල ෙපර පාසැල 

අසG! ��A   ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     441,806.89         88% I 100%



D66152324012 12/7/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො. අය� ඔ�වල මහජන මාවෙ� ෙපොY 

අ"� මාHගයf වන °බ! මාවත අංක 21/C/2, 21/C/3, 

21/C/4, Xවාස වලට යන ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

312,400.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     311,693.55         100% I 100%

N66183124013 11/15/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO X�වලා පජා$ල සංZධාන ජල 

ව�ාපෘ�ය සඳහා ජල ටැංFයf ඉ� FIම

2,194,945.00      අමා.ෙ�.

පජා ජල 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     2,194,944.15      100% I 100%

N66141224014 5/5/2016

ෙහෝක!දර නැෙගන�ර ෙ;වාල මාවත අග ෙකොටස Xවාස 

සඳහා ² එකලා ZYG මාHගය ෙතකලා කර [Hඝ FIම

134,688.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     134,688.00         100% I 100%

D66152324015 7/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO ශා!තාෙලෝකගම ආදHශ 

ග මානෙO 721/38 Xවස ��A ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

153,235.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     152,743.30         100% I 100%

N66141224016 8/3/2016

කhෙවල, ෙබෝ8�ය, අංක 152 ස්ථානෙO පව�න මාHගය 

අව�ර වන ෙසේ ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

283,570.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     283,570.00         100% I 100%

N66141224017 8/3/2016

ෙහෝක!දර, නැෙගන�ර �වfෙදXය, 07 වන පQමග Xවාස 

සඳහා ² එකලා ZYG මාHගය ෙතකලා කර [Hඝ FIම

127,960.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     127,960.00         100% I 100%

D66152324018 10/27/2016

කhෙවල ෙහෝක!දර උ"ර ම�ව�ත ෙපොY පාෙH ඉ�� 

ෙකොටස ඉ!ටෙලොf ග� අ"රා සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 0% O 0%

D66152325002 12/7/2016

තලප��Aය ප!සල පාර ෙසවණ හාH�ෙවයාH අසG! ඇ� 

ව.අ. 174/6 දරණ XවE! ආර භ වන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

670,500.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     670,424.00         100% I 100%

D66152325004 12/7/2016

උඩහ��ල tෙපෝව අසල කාH ෙසේ� එක ඉ���A! ඇ� 

ව.අ.431 දරණ XවE! ආර භවන ෙපොY මාHගෙO ප~Y � 

ෙකොටස සංවHධනය F�ම

447,700.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     447,692.91         100% I 100%



D66152325005 9/13/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො. අය� ප!X�Aය bව! පාලම යA! 

�ෙවන Y �ය මාවෙ� කන�ත පාරට ස බ!ධ වන ෙපොY 

මාHග ෙකොටස සංවHධනය FIම

424,550.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     424,539.58         100% I 100%

D66152325006 12/7/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො. අය� ප!X�Aය �ර උද�ානයට 

�Zෙසන ෙපොY මාHගය (_³F ෙසවන ඉ���ට ෙපොY මාHගය) 

සංවHධනය FIම

487,600.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     487,563.60         100% I 100%

D66152325007 12/7/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො. අය� ප!X�Aය ෙදපානම ෙ;වාල 

පාෙH ෙ;වාලය වටා �ෙවන ෙපොY මාHගය සංවHධනය ක�Iම

450,400.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     450,323.00         100% I 100%

N66141225009 5/25/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO ෙදපානම �ර ෙපොY 

මාවත අංක: 463 Eට 463/8 දfවා ZYG මාHගෙO ක9 ෙදකf 

Zතැ! FIම

23,575.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     23,575.00           100% I 100%

N66141225010 6/22/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ප!X�Aය ඇ³Dවල අංක 

546/3F දරණ ස්ථානෙO ආ�යර�න සමරෙසේකර මහතාෙW 

Xවස අසල ෙපොY මාHගෙO ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

20,850.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     19,850.00           95% I 100%

N66141225011 10/18/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO 8�හාන කන�ත අසG! යන 

ෙපොY මාHගයට ZYGය ලබා [ම

22,060.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     -                      0% A 10%

G66133125012 7/20/2016

මහරගම නගර සභාව සඳහා තනmරා ෙකො ෙපෝස්= බ¶! 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     50,000.00           100% I 100%

N66183125013 9/6/2016

ප!X�Aය 8�ලගහව�ත 1 වන පQමඟ  පෙ;ශවාE!ට 

පාcය ජලය ලබා[ම

245,950.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     245,946.77         100% I 100%

N66183125014 7/20/2016

ප!X�Aය,බාහ්මණගම,ස ප� මාවත පෙ;ශවාE!ට පාcය 

ජලය ලබා[ම

240,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     227,171.93         95% I 100%



N66141225015 12/28/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කළ�ෙගොඩ 

`මනෙගොඩ පාෙH 6 වන පQමෙW අංක 97/1 Xවස අසල ෙපොY 

මාHගෙO ඇ� ZYG ක9 02 f Zතැ! FIම

40,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     -                      0% A 10%

N66141225016 9/13/2016

�ෙWෙගොඩ,තලප��Aය,කන�ත පාර,අංක 128/2 ස්ථානෙO 

ප�ං� £.එ .ච!දාX මහ�8යෙW Xවස ඉ��පට පාෙH ඇ� 

ZYG ක9ව Zතැ! FIම

40,835.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     39,655.00           97% I 100%

D66152325017 9/30/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ශාලාව පාර අංක 

150/1 ජය!ත mල�ලක මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY කා9ව 

ඉ�FIම

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     541,020.93         98% I 100%

N66141225018 9/30/2016

ෙකො=ටාව, කQm�!ද, Gයනෙගොඩ පාර, එක�" ෙපෙදස 

ෙපොY මාHගෙO  1029/ l Xවස සහ 1025/13 ඒ ◌ිවස අතර 

EQවා ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

25,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     17,497.85           70% I 100%

N66183125019 10/26/2016

න�ලව�ත, දහ  මාවෙ�, රජෙO ඉඩෙ  ��A  _හද 

අෙන�ෝන�ාධාර ස8� පජා ශාලාවට  නළ ජලය ලබා [ම

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

D66152325020 10/25/2016

මහරගම නගර සභා බල ප    ෙ;ශෙO න�ලව�ත පාර හා 

ෙකො�ලෙකොQව පාර ස බ!ධ කරන පාෙH සංවHධන කටu" 

Xම FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     703,817.32         94% I 100%

N66141225022 11/4/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Zද�ාල හ!�ය 

ම�ව�ත පාෙH ජයශf� මාවතට �Zෙසන අ"� මාHගය 

සඳහා ZYGය ලබා [ම

187,390.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     187,387.28         100% I 100%

N66141225024 11/22/2016

�ෙWෙගොඩ ,ගංෙගොඩZල,රබHව�ත පාර,පළ� පQමඟ, අංක 

146/ ඒ ප�ං� ඉ!�ක ºයංකර මහතාෙW Xවස අසල පළ� 

පQමග පට! ග!නා ස්ථානෙO ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

188,515.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     188,514.10         100% I 100%

N66141225025 11/22/2016

මහරගම න�ලව�ත පාර, ෙකො�ලෙකොQව පාර ස බ!ධ වන 

ස්ථානෙO ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

25,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම 0% O 0%



N66183125026 12/29/2016

ෙගොtග�ව ,Xල මහර පාර 2 වන පQමග  ©ර ෙ;ශවා�!ට 

පාcය ජලය ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     148,364.35         99% I 100%

D66152325027 12/29/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO �fම�ගම Xවාස ෙයෝජනා 

කමෙO 2A කලාපෙO  ෙනො 231 Eට 236 දfවා  ඇ� ෙකොටෙසේ 

 මාHගය සංවHධනය FIම

260,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     239,695.67         92% I 100%

N66141225028 12/29/2016

මහරගම, ෙගොtග�ව, ෙහේෙ!ෙගදර පාර , අංක 46/� 1 ප�ං� 

ෙS.ඒ.න!දE� මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY පාෙH ඇ� 

අwසැර ZYG ක9ව Zතැ! FIම

104,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     103,086.98         99% I 100%

D66152326002 9/6/2016

ර�මලාන ජය_මනාරාම පාෙH අංක 86 A (ඩ�.ඒ. පස!න 

ප;මලා� මහතාෙW Xවස) Xවස අසG! ආර භ වන ෙපොY 

අ"� මාHගය 86/9  අවසානය දfවා ෙකො!�= කර 

සංවHධනය F�ම
450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     299,927.21         67% I 100%

D66152326003 9/6/2016

ර�මලාන ¦ ඥාෙ!!ද පාෙH අංක 39 සහ අංක 41 මැ�! ඇ� 

ෙපොY අ"� මාHගෙO ෙකො!�= කර ඉ�� � ඇ� ෙකොටස 

ෙකො!�= කර සංවHධනය F�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     135,981.00         91% I 100%

N66141226004 7/20/2016

ග�Fස්ස, ෙහේන පාර අංක 79/A  ප�ං� 

ෙf.එ .එ!.bණර�න මහතාෙW Xවස  ඉ���ට ඇ�  ෙපොY 

මාHගෙO ZYG ක9ව Zතැ! FIම

21,006.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     21,005.00           100% I 100%

N66141226005 12/20/2016

ග�Fස්ස, ෙහේන පාර, අංක 85 G�නෙO ප�ං� එස් ආH E�වා 

මහතාෙW Xවසට අව�රව ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

27,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     26,925.15           100% I 100%

G66133127001 12/16/2016

ෙද�වල මහ නගර සභාව සදහා කසල ෙව!FIෙ  බY! ලබා 

[ම

710,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     619,315.25         87% I 100%

H66124127004 12/28/2016

ග�Fස්ස ෙවරළ ½රයට �Zෙසන Zද�ාල මාවත කාප= අ"රා 

යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම

3,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,199,118.30      100% I 100%



D66152328001 10/3/2016

ෙමොරQව කQබැ;ද අඹගහව�ත ෙනො.143/28 B අසල  ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= F�ම

375,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     299,991.00         80% I 100%

D66152328002 10/3/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො. අය� කQබැ;ද mhවා��ල � 

රතනෙජෝ� මාවෙ� අංක 19 අසල ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

359,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     265,365.80         74% I 100%

D66152328003 7/4/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො. අය� අංක 13/7B  ද ෙසොPසා පාර, 

රාවතාව�ත, ෙමොරQව දරන G�නෙය! (ෙ;ශºය E�වා 

මහතාෙW Xවෙසේ Eට) ආර භ වන ෙපොY මාHගය m=A ග� 

අ"රා සංවHධනය FIම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     482,245.90         96% I 100%

D66152328004 12/7/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO කQබැ;ද _E� ෙපෙදස ෙපොY 

මාHගය m=A ග� අ"රා සංවHධනය FIම

382,950.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     382,930.00         100% I 100%

D66152328006 12/7/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතලවල ෛවද� ෙබනරගම 

ෙපොY මාHගය තාර අ"රා සංවHධනය FIම

372,600.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     372,575.98         100% I 100%

D66152328007 10/25/2016

ෙමොරQව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� අංක 13/7 B ද 

ෙසොPසා පාර රාවතාව�ත ෙමොරQව දරන G�නෙය! 

ආර භවන ෙපොY අ"� මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= ග� 

අ�ලා සංවHධනය FIම
266,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     250,150.30         94% I 100%

D66152328008 11/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අ�ලාන ස�දාස!න ෙපොY පාර 

ඉ�� ෙකොටස m=A ග� අ"රා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     440,260.00         88% I 100%

N66124128010 12/29/2016

ෙ;<ය සංචාරකය! සඳහා ෙමොරQව ෙසොPසා ¢ඩාංගනය හා 

ළමා උද�ානය ආ¦ත යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     991,950.00         99% I 100%

H66183129001 3/11/2016

කැස්බෑව පැලැ!ව�ත මාතෘ හා ළමා සායන ෙගොඩනැ��ෙ� 

වැඩ අවස! FIම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     1,500,000.00      100% I 100%



H66183129002 3/18/2016

 ෙබොරලැස්ග�ව ෙDරහැර ෙපර පාසෙ� ඉ�� වැඩ  Xම FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

G66133129004 12/16/2016

ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභාව සඳහා ටැfටH රථයf (ෙ=ලරයf 

සමඟ) ලබා[ම

1,475,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     1,470,000.00      100% I 100%

D66152329005 12/30/2016

�§ය!දල " ෙබෝZල ෙ;වාන!ද පාෙH සමරෙකෝ! ෙපොY 

මාවත (_සාන p8ය පාර) තාර දමා සංවHධනය F�ම

422,750.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     422,738.42         100% I 100%

D66152329006 12/7/2016

මඩපාත සHෙවෝදය පාර සංවHධනය FIම

495,300.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     495,266.69         100% I 100%

D66152329007 12/7/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට අය� ර�ම�ෙදjය 

ම�ෙදjයව�ත 6 වන ෙපොY පQමග සංවHධනය F�ම

473,700.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     473,674.12         100% I 100%

D66152329008 4/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට අය� නැ/ඇ³Dවල වසෙ  

රාමනායක ෙපොY මාවත සංවHධනය F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     427,888.00         86% I 100%

D66152329009 12/7/2016

මඩපාත බටකැ�තර එ� එස් ව�ත 3 වන  පQමඟ සංවHධනය 

FIම

492,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     491,973.93         100% I 100%

N66141229011 6/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO �§ය!දල කැස්බෑව ගලගා 

ෙදjය ෙපොY පාෙH අංක 274 දරණ Xවාසය අසල ඇ� ZYG 

ක9ව Zතැ! FIම

57,540.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     53,331.48           93% I 100%

G66133129012 12/16/2016

ෙබොරලැස්ග�ව  නගර සභා බල පෙ;ශෙO  අපදව� ෙව! FIම 

සඳහා ෙකොළ පැහැ� බ¶! ලබා [ම

265,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     265,000.00         100% I 100%



G66133129013 7/20/2016

කැස්බෑව  නගර සභා බල පෙ;ශෙO  අපදව� ෙව! FIම සඳහා 

ෙකොළ පැහැ� බ¶! ලබා [ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     249,900.75         100% I 100%

G66133129014 12/16/2016

කර�යාන ව�ාපෘ�ය සඳහා ය!ෙතෝපකරණ 8ල� ගැcම

3,750,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     3,743,982.00      100% I 100%

N66141229015 12/26/2016

�§ය!දල, ෙබෝm!දර, මm~Yව, අෙ�ර�න මාවත අංක 

117/2 G�නෙය� ප�ං� �.�.ෙසෝමE� මහතාෙW Xවස 

ඉ���ට ෙපොY මාHගෙO ඇ� ZYG ක9 Zතැ! FIම

250,000.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     249,130.66         100% I 100%

D66152329017 12/28/2016

�§ය!දල _වා�ෙපොල q;ධාෙලෝක මාවෙ� q;ධාෙලොක 

Zහාරස්ථානය ඉ���A! ඇ� ෙව�ෙහවන මාවත අවසානෙO 

Eට ඉ��යට වැ� ඇ� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     493,373.87         99% I 100%

N66183130001 3/18/2016

ෙහෝමාගම පනාෙගොඩ E"8ණ මාවතට පාcය ජලය ලබා[ම

770,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     764,102.01         99% I 100%

D66152330003 12/7/2016

ෙදොළෙහේන ෙගොZ ජනපදය මාHගය සංවHධනය F�ම

475,300.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     475,287.06         100% I 100%

D66152330004 12/7/2016

$නමෙ� අඹෙහේන ෙපොY මාHගය සංවHධනය F�ම

949,850.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     949,808.06         100% I 100%

D66152330005 4/5/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො. අය� පානම~ව ඇටබගහල!ද ෙපොY 

පාර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     999,030.70         100% I 100%

D66152330006 12/7/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො. අය� කQවාන දහ  ෙපොY මාවත 

ෙවල මැද ෙකොටස තාර දමා සංවHධනය FIම

494,400.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     494,387.65         100% I 100%



N66183130007 6/30/2016

ෙහෝමාගම ව��ට ගාම XලධාI වසෙ  ෙපෝරකන�ත ෙපොY 

පාර ඇ"~ව අවට ජල සැපuම [Hඝ FIම

480,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     479,975.04         100% I 100%

D66152330008 6/17/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� ආAගල �යකt�ත 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     493,702.58         99% I 100%

N66183130009 7/20/2016

ෙහෝමාගම ව��ට ගාම XලධාI වසෙ  ෙපෝරකන�ත ෙපොY 

පාර ඇ"~ව අවට ජල සැපuම [Hඝ FIම  යන ව�ාපෘ�ෙO 

ඉ�� වැඩ Xම FIම

36,500.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     36,034.45           99% I 100%

N66183130010 9/30/2016

ප!X�Aය බාහ්මණගම ස ප� මාවත පෙ;ශවාE!ට පාcය 

ජලය ලබා[ම ව�ාපෘ�ෙO ඉ�� වැඩ

180,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     177,081.05         98% I 100%

N66183130012 11/30/2016

ෙහෝමාගම, ෙගොඩගම �Àbව�ත F�මැAය ව�ත අවසාන 

ෙකොටස ෙපොY අ"� මාHගය සඳහා ජල සැපuම �Hඝ FIම

210,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     205,444.68         98% I 100%

N66183130013 12/1/2016

ආAගල නැෙගන�ර - �යකt�ත 2 වන පQමග ජනතාව සඳහා 

පාcය ජලය ලබා[ම

257,560.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     257,553.37         100% I 100%

N66183130014 10/27/2016

ආAගල නැෙගන�ර  - �යකt�ත 2 වන පQමග ජනතාව සඳහා 

පාcය ජලය ලබා [ම ව�ාපෘ�ෙO ඉ�� වැඩ

87,400.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     87,306.05           100% I 100%

N66183130015 12/28/2016

බාහ්මණගම, Xයඳගල පාර අවසාන ෙකොටසට පාcය ජලය 

ලබා�ම

1,017,367.00      අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     1,017,366.91      100% I 100%

D66152330017 12/29/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�ව�"hව බැ!ක!ව�ත 

පාර පාර සංවHධනය FIම

515,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



N66183131001 4/27/2016

හංවැ�ල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පහළ ෙකොස්ගම 

බාGකා Zද�ාල පාර ෙකළවර හරස් මාHගයට පාcය ජලය 

ලබා[ම

430,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     417,327.85         97% I 100%

N66183131002 3/18/2016

�තාවක පාෙ;aය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO පහ�ගම 

ජ qගස්ව�ත පෙ;ශෙO ජනතාවට පාcය ජලය ලබා[ම

600,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     599,081.18         100% I 100%

N66183131003 6/6/2016

�තාවක පාෙ;aය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO කහෙහේන පාසල 

උh�ල ෙව!ෙ;E ඉඩෙ  ජනතාවට පාcය ජලය ලබා[ම

435,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     430,984.92         99% I 100%

N66183131006 3/11/2016

හංවැ�ල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 428/ඒ අ�� 

අ බලම ගාම ෙසේවා වසෙ  ෙව!ෙ;Eව�ත b��ව ජල 

ෙයෝජනා කමය නZකරණය F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,972.74         100% I 100%

H66183131007 1/24/2017

�තාවක පා.ස. _Yවැ�ල _සානp8ෙO ආරfÁත වැට ඉ�FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     967,691.45         97% I 100%

D66152331008 12/7/2016

හංවැ�ල Âඩ~Zල E�න දනDව Xවාස සංFHණෙO ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය F�ම

734,800.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     734,750.53         100% I 100%

H66124131009 3/28/2016

වැෙD කැෙ� ස්වභාZක රf�ත ආ¦තව $Gක යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIම

3,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     2,735,017.50      91% I 100%

D66152331010 12/7/2016

හංවැ�ල පෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කහට�Aය පාස� 

ෙපොY මාවත සංවHධනය F�ම

492,600.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     492,555.45         100% I 100%

D66152331011 12/7/2016

හංවැ�ල පෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පහළ ෙකොස්ගම 

පරණගම ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය F�ම

496,200.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     496,187.50         100% I 100%



D66152331012 4/25/2016

හංවැ�ල පෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ඉහළ ෙකොස්ගම 

සHෙවොදය ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     496,897.85         99% I 100%

N66183131015 9/1/2016

�තාවක පාෙ;<ය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO කහෙහේන පාසල 

උh�ල ෙව!ෙ;E ඉඩෙ  ජනතාවට පාcය ජලය ලබා[ෙ  

වයාපෘ�ෙO ඉ�� වැඩ

85,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     84,980.00           100% I 100%

N66183131016 9/1/2016

�තාවක පාෙ;<ය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO පහ�ගම 

ජ qගස්ව�ත පෙ;ශෙO ජනතාවට පාcය ජලය ලබා[ෙ  

ව�ාපෘ�ෙO ඉ�� වැඩ

136,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     135,650.00         100% I 100%

H66124131017 9/8/2016

mම� ඇ�ල සංචාරක ස්ථානයට ආ�ත  පෙDශ පහ_ක  

වැt�u9 FIම

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     3,461,807.74      87% I 100%

D66152331019 12/28/2016

අZස්සාෙD�ල ශා!ත ම�යා ZYහල �Qපස රාජEංහ මාවත 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 0% O 0%

N66183131020 12/29/2016

�තාවක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 432/එ� ෙවර~�Aය 

ගාම XලධාI වසෙ  පජා ජල ව�ාපෘ�ෙO ඉ�� වැඩ

234,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N66124131021 12/29/2016

mම� ඇ�ල සංචාරක ස්ථානය ආ¦ත පෙDශ පහ_ක  

වැt�u9 කර යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,847,330.50      92% I 100%

D66152331022 12/29/2016

�තාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මාXfකව�ත {නවංශ ෙපොY 

මාවෙ� අබල! පාලෙ  ඉ��වැඩ අවස! කර  ෙපොY  මාHගය  

සංවHධනය FIම

576,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     575,893.00         100% I 100%

D66152331023 1/5/2017

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Z� ග මානය හා ෙසොබාE��ර 

Xවාස සඳහා නල ජලය ලබා[ම Xසා ප~Y වන මාHගය 

ප�සංස්කරණය FIම

110,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     110,000.00         100% I 100%



D66152332002 4/25/2016

උ"� ෙබො³�ල  ගාම ෙසේවා වසෙ  �2 ව�ත ෙපොY මාHගය 

ෙකො!�= කර සංවHධනය F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     500,000.00         100% I 100%

N66183133004 11/29/2016

පාYfක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO , දා ෙ© ෙහොරගල අfකර 20 

පජා ජල ටැංFය සඳහා පාcය ජලය ලබා [ම

105,917.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     105,916.20         100% I 100%

N66141233006 12/29/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝෙප �ංGඳ ෙපොY 

පාර ඉ�� ෙකොටසට ෙතකලා ZYGය ලබා [ම

163,000.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     -                      0% A 10%

D66152333007 12/29/2016

පාYfක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO 461/D ෙබGඅ�තZල ගාම 

ෙසේවා වසෙ  පැ�ෙපොල ෙපොY අ"� මාHගය  සංවHධනය FIම

475,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     454,105.96         96% I 100%

D66152333008 12/29/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 461/B උh��ල ගාම 

ෙසේවා  වසෙ  ෙසfmෙපොල මාHගය සංවHධනය FIම

225,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     225,000.00         100% I 100%

N66183141001 12/15/2016

පානYර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පර�ත  6 ෙවX 

පQමග අ"� මාHගයට පාcය ජලය ලබා[ම

55,076.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     55,076.00           100% I 100%

N66183141002 12/15/2016

පානYර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ක~දැවල 

ෙරෝ¡jව�ත බ= රබHව�ත මාHගයට පාcය ජලය ලබා[ම

282,183.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     282,183.00         100% I 100%

D66152341003 11/16/2016

ෙහොෙH"hව ගඟ ඉහළ පාර ෙකළවර _ගතාරාම ප!සල අසල 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

406,139.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     406,138.14         100% I 100%

D66152341004 3/21/2016

ෙබොfෙfගම පාසල අසල රජෙO ඉඩම පාර ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%



D66152341005 4/19/2016

F�ෙ��ය ග�ෙපො�ත පාෙර! හැI යන qY �§මය අසල 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,973.51         100% I 100%

D66152341006 4/8/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අංක 684/ඒ බට�ර 

මාල��ල ගාම XලධාI වසෙ  මාල��ල සමරEංහව�ෙ� 01 

පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152341007 4/8/2016

පානYර පෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අංක 684/ඒ බට�ර 

මාල��ල ගාම XලධාI වසෙ  මාල��ල සමරEංහව�ෙ� 02 

පQමඟ ෙපොY මාHගය ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152341008 3/21/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO වා;Ãව ත��Aය 

Zස්ක  ඔ_සල ඉ���ට Zජය ගාHඩ! ෙපොY පQමඟ සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152341009 3/21/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙDරගම නව Xවාස 

(_නා8 ව�ත) වටා ඇ� �Z_  ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66152341010 10/4/2016

ෙDරව�ත වෆා මාවත කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය FIම

1,175,577.00      ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,175,576.49      100% I 100%

H66124141011 3/28/2016

පානYර ෙවරල කලාපය "ළ ZYG පහ! සZ FIම

960,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර නගර 

සභාව -                     958,235.00         100% I 100%

A66133141012 5/2/2016

පානYර නගර සභාෙD අපදව� �වමා� මධ�ස්ථානය 

සංවHධනය FIම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     1,359,507.54      91% I 100%

N66183141013 5/5/2016

නාර �Aය ෙපොY _සාන p8ය පාර මැද ෙකොටසට පාcය ජල 

පහ_ක  ලබා [ම

98,360.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     98,360.00           100% I 100%



N66183141014 7/20/2016

පානYර F�ෙ��ය bණවHධන ¬ ෙමෝල ඉ���ට ඇ� ෙපොY 

අ"� පාරට පාcය ජල පහ_ක  ලබා [ම

62,587.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     62,587.00           100% I 100%

N66183141015 5/5/2016

පානYර �ංව�ත, ෙලස්G bණවHධන මාවත, අංක 01 ෙපොY 

අ"� මාHගයට පාcය ජල පහ_ක  ලබා [ම

47,550.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     47,550.00           100% I 100%

D66152341016 11/16/2016

ෙගොරකාන ග� ක9ව පාර ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

589,741.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     589,740.84         100% I 100%

N66183141017 7/20/2016

පානYර, mඩා අ�fෙගොඩ, අ~ෙබෝ��ල, මY ෙසවණ 

පෙ;ශයට පාcය ජලය ලබා [ම

189,253.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     189,253.00         100% I 100%

N66183141018 7/20/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ප�G��ල ම�ෙජෝ� 

ෙපොY මාවතට පාcය ජලය ලබා [ම

75,092.50           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     75,092.50           100% I 100%

N66141241019 8/23/2016

පානYර,ෙකෙස�ව�ත ,�Wගල ෙපොY අ"� මාHගෙO ��A 

ZYG ක9ව Zතැ! FIම

69,910.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     69,908.00           100% I 100%

D66152341020 7/20/2016

පානYර පාෙ;aය සභාවට අය� ආHඩ! ෙපොරස්= ෙපොY 

මාHගෙO කා9 ප;ධ�ය සකස් FIම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     789,669.28         99% I 100%

N66141241021 8/3/2016

පානYර,ෙකෙස�ව�ත,ෙගොරකාන "hෙDව�ත මාHගෙO ZYG 

ක9 Zතැ! FIම

30,447.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     30,447.00           100% I 100%

N66141241022 9/1/2016

පානYර ෙකෙස�ව�ත �Wගල පාර අංක 246/1 ස්ථානෙO ෙපොY 

මාHගෙO ඇ� ZY� ක9ව Zතැ! FIම

19,308.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     19,308.00           100% I 100%



N66141241023 9/30/2016

පානYර, ත!����ල, �ලක මාවත ෙපොY පෙDශ මාHගයට 

අව�රව පව�න ZYG ක9 Zතැ! FIම

27,100.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     27,092.00           100% I 100%

N66183141024 11/22/2016

පානYර, ෙගොරකෙපොළ,m�©� මාවත ෙකළවර ෙපොY අ"�  

මාHගයට පාcය ජලය ලබා[ම

42,843.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     42,843.00           100% I 100%

N66141241025 11/22/2016

වලාන ර"ව�ත එ  .�.mෙH පQමෙග� _ද� පස!න 

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගයට අව�රව ඇ� ZYG ක9ව 

Zතැ! FIම

23,770.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     23,766.00           100% I 100%

N66141241026 12/29/2016

පානYර ෙගොරකෙපොළ m�©� මාවත ෙකළවර (ව�ත�ෙපොල 

පාර හා ස ªධවන) මාHගයට අව�ර ZYG ක9ව Zතැ! FIම

17,800.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     17,754.00           100% I 100%

D66152342001 10/4/2016

උ"� ක~තර Y �ය ෙපොළ පාෙH පැ� කා9ව ඉ�FIම

476,129.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර නගර 

සභාව -                     476,128.85         100% I 100%

D66152342002 10/4/2016

711/� උස්ෙගොඩැ�ල ගාම XලධාI වසම E�ව ෙH!S ඉඩෙ  

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

423,407.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     423,406.29         100% I 100%

D66152342003 10/4/2016

ක~තර පාෙ;<ය සභාවට අය� මැලෑගම ෙකෝ!ගස්ව�ත ෙපොY 

පාර සංවHධනය FIම

997,629.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     997,628.00         100% I 100%

D66152342005 10/4/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO 706 � ෙමොෙරො!"hව දmණ 

ස!EA ගාH�! පධාන ෙපොY පාර ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

697,880.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     697,879.70         100% I 100%

D66152342006 7/12/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 707  ෙපොෙහො;දර ��ල 

නැෙගන�ර Åරක!ද මාවත " ම! හ!�ෙO ව පස ඇ� 

පළ�  ෙපොY පQමග සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     599,227.17         100% I 100%



D66152342007 4/25/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO 706 ඒ නා!Yව ෙරොබ= ෙපෙHරා 

ෙපොY මාවත ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     199,426.97         100% I 100%

D66152342008 4/25/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO මැලෑගම ර" ෙW=Qව 

හං�ෙය! �ෙබන අරGය උයන ෙපොY මාHගය  තාර දමා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,915.48         100% I 100%

D66152342009 4/25/2016

Zෙ�ෙගොඩ ජාව�ත පාර ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,978.61         100% I 100%

N66183142010 4/20/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මාවල දmණ නාDනන පෙ;ශයට 

පාcය ජලය ලබා [ම

846,460.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     846,460.00         100% I 100%

N66183142011 5/5/2016

මාවල දmණ ස!ෙH පාf _�Y ෙපෙදස ස�ම� උයන 

පෙ;ශයට පාcය ජල පහ_ක  ලබා [ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     499,500.00         100% I 100%

N66141242012 10/3/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ක~තර උ"ර ප!සල 

පාෙර! � �ෂ්පාරාම Zහාරස්ථාන යට පෙDශ වන ෙපොY 

මාHගෙO ZYGය [Hඝ FIම

155,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     153,512.16         99% I 100%

N66183142013 6/22/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO mඩා වස්කhව සම��ර 

ම!දාFj Xවාස සංnHණය සඳහා පාcය ජලය ලබා [ම

639,930.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     639,930.00         100% I 100%

N66183142014 6/22/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO වස්කhව, �ගෙගොඩව�ත, 05 

ෙපොY පQමඟ සඳහා පාcය ජලය ලබා [ම

251,700.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     251,650.00         100% I 100%

D66152342015 10/4/2016

ක~තර පාෙ;<ය සභාවට අය� මාවල දmණ ස�ම� උයන 

පධාන මාHගය සංවHධනය FIම

497,809.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     497,808.84         100% I 100%



N66141242016 11/3/2016

ක~තර උ"ර ම�ව�ත පාෙH පාලම අසල Eට බ!ධනාගාරය 

දfවා පධාන මාHගයට ZYGය ලබා[ම

303,370.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     303,370.00         100% I 100%

H66124142017 9/8/2016

ෙපොෙහො;දර��ෙ� Eට නාගස් හ!�ය ෙවරළට සමා!තරව 

ඇ� ෙපොY සංචාරක මාHගය සංවHධනය FIම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     796,639.03         100% I 100%

H66124142018 9/8/2016

ෙපො"�Aය බට�ර සංඝා!ද මාවත �ල Eට ෙවරළට 

සමා!තරව ඇ� සංචාරක  මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,415.40         100% I 100%

H66124142019 9/8/2016

mඩා වස්කhව ෙවරළට සමා!තරව ඇ� සංචාරක  මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     443,009.67         89% I 100%

D66152342021 9/13/2016

ක~තර පාෙ;<ය සභාවට අය� මාවල දmණ ස�ම� උයන 

පධාන මාHගය සංවHධනය FIම අ�යර 02

220,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     219,620.95         100% I 100%

H66124142023 10/31/2016

මානගල සංචාරක පෙ;ශෙO ෙවරළ �Z_  මාHගය ෙකො!¢= 

අ"රා සංවHධනය FIම

560,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     549,601.09         98% I 100%

H66124142024 10/31/2016

ෙකොස්ගස්හ!�ය වැ�ලබඩ සංචාරක පාර ෙකො!¢= අ"රා 

සංවHධනය FIම

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     549,710.45         100% I 100%

H66124142025 11/1/2016

ෙපො"�Aය Y �ය මාHගයට සමා!තර සංචාරක මාHගෙO 

ෙකොටසf තාර දමා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,503.35         100% I 100%

N66183142026 12/29/2016

705 මාවල ගාම XලධාI වසෙ  E�වH පාHf 1 වන ෙපොY 

පQමඟ සඳහා නල ජලය ලබා ගැXම

44,080.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     44,080.00           100% I 100%



D66152342027 12/29/2016

ක~තර නගර සභාවට අය� ක~තර දmණ ෙගොZජන මාවෙ� 1 

වන පQමගට හැෙරන ස්ථානෙO (දm9 පස) Eට ඉ��යට 

කා9ව ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

42,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක~තර නගර 

සභාව -                     40,877.54           97% I 100%

N66141242028 12/29/2016

ක~තර උ"ර �ෙයෝb ආර�� මාවතට (පළ� පQමඟ)  ෙතකලා 

ZYGය ලබා [ම

228,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     221,395.40         97% I 100%

N66141242029 12/29/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� 

මහ¡නැAය!ගල නාෙගඩ ව�ත ග�වල පාරටෙතකලා ZYGය 

ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     284,967.66         57% I 100%

D66152343001 10/4/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අ~ෙබෝ��ල 

m�ස හං�ය සමරනායක ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

482,232.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     482,231.79         100% I 100%

D66152343002 10/4/2016

X�ඩාව qංවල මාHගෙO ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

442,579.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     442,578.72         100% I 100%

D66152343003 10/4/2016

මහ අ�Wෙගොඩ _නා8 Xවාස සංnHණය ඇ"ලත ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

941,111.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     941,110.22         100% I 100%

D66152343004 10/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අ~ෙබෝ��ල m�ස හං�ය 

රාජා සමරනායක ෙපොY මාවෙ� ෙදවන පQමෙÆ එ�.�.ෙහ!� 

ලයන� මහතාෙW Xවස ඉ���ට Eට ඉ��යට ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
483,263.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     483,262.80         100% I 100%

D66152343005 10/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ග ම!�ල ස�ම� උයන 

ෙපොY පහල පාර එස්.�.ධ 8ක මහතාෙW Xවස ඉ���ට Eට 

ඉ��යට ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

498,271.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     498,270.05         100% I 100%

D66152343006 10/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO කඹ�ෙගොඩ Zෙ�ෙගොඩ 

වටර�  ෙපොY පාෙH l.�._X� මහතාෙW Xවස ඉ���ට Eට 

ඉ��යට ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

492,102.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     492,101.53         100% I 100%



D66152343007 10/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අ~�ගම ඇෙලෝ�යාව ෙපොY 

පාර අවස! ෙකොටෙසේ _Y_ ස්ථාන ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

795,198.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     795,197.80         100% I 100%

D66152343008 10/5/2016

බ�ඩාරගම පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බට�ර රPගම අfකර 08 

ව�ත ෙපොY පාර ක¶ බෑ�  ස�ත ස්ථානය!� සංවHධනය කල 

u" ස්ථාන _Y_ ප�� ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

692,837.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     692,836.94         100% I 100%

N66183143009 7/20/2016

ප�9ගම අ!නාEෙකොQව ෙපොY මාHගයට පාcය ජල පහ_ක  

ලබා [ම

146,117.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     146,117.00         100% I 100%

D66152344001 10/4/2016

ෙහොරණ ඉ§ඹ ර!ව! උයන පළ� පQමඟ ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය FIම

1,483,174.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,483,173.84      100% I 100%

D66152344002 4/25/2016

ෙහොරණ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO තලගල උ"ර සම� 

ෙපොY මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස තාර දමා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,622.00         100% I 100%

N66183144003 6/17/2016

ෙහොරණ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙහොරණ, ඉ§ඹ 

අfකර 07 පෙ;ශයට පාcය ජලය ලබා [ම

135,213.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     135,213.00         100% I 100%

N66183144005 12/15/2016

ෙහොරණ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙහොරණ, ව�ලගල 

පධාන මාHගෙO 05 වන පQමඟ පෙ;ශය සඳහා පාcය ජලය 

ලබා [ම

182,638.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     182,638.00         100% I 100%

N66141244006 7/20/2016

ෙහොරණ �fෙහේන�ර, 2  අ�යර,19 ෙවX  ෙපොY පQමෙග� 

ප�ං� සම! ආAගල මහතාෙW Xවස දfවා ² ෙපොY ZYG 

මාHගය �b F�ම

90,785.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     90,783.27           100% I 100%

N66141244007 9/1/2016

ෙගෝනෙපොල හ!�ය ෙමොෙහො=Aෙගොඩ අංක 186 G�නෙO 

ප�ං� එ .bනෙසේන ෙපෙHරා මහතාෙW Xවස අසG! යන 

ෙපොY අ"� මාHගෙO  ��ටා ඇ� මාHගයට අව�ර වන ZYG 

ක9ව Zතැ! FIම
28,600.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     28,571.39           100% I 100%



D66152344008 11/18/2016

ෙහොරණ ත�ගහZල තf�ලා ෙසවන 4 වන ෙපොY වට මාවෙ� 

3 වන ෙපොY හරස් පාර _Y_ ප�� සංවHධනය FIම

577,236.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     577,236.00         100% I 100%

H66183144009 12/28/2016

ෙහොරණ පාෙ;<ය  ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO `වන පලානපරණ 

පාසැ� ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

42,421.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     42,421.00           100% I 100%

N66141244010 11/22/2016

ෙහ ◌ාරණ $ණගම ෙලස්Gව�ත 04 ෙවX පQමෙග� ආර භක 

ස්ථාෙO ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

20,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     -                      0% B 35%

N66141244011 12/29/2016

ෙහොරණ ර�න�ර පාර ෙලස්Gව�ත 4 වන පQමෙW අංක 320 

ඉඩම අසල මාHගයට අව�ර ZYG ක9ව Zතැ! FIම

30,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම 0% O 0%

H66183145001 6/3/2016

 මYරාවල බැ�ල�Aය �ස්තකාලය අසල ළමා උද�ානය 

ඉ�FIම - 1 අ�යර

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,997,664.58      100% I 100%

D66152345002 10/4/2016

අරඹක!ද සඳ�� උයන ෙපොY මාHගෙO අබල!ව ඇ� ෙකොටස් 

සංවHධනය FIම

456,829.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     456,828.37         100% I 100%

D66152345003 12/23/2016

y�ලෙහේන ෙපොY පාර තාර දමා 

 

 සංවHධනය FIම

343,992.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     343,992.00         100% I 100%

D66152345004 9/6/2016

ග ෙගොඩ මාHගෙO ෙකොස්ෙගොඩෙහේන  පාලම අසල පැ� බැ ම 

ඉ�FIම

950,000.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     930,759.23         98% I 100%

N66141245005 12/14/2016

මYරාවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO වරකාෙගොඩ , 

�fල!ද ගා`ය ජල ව�ාපෘ�ය දfවා ZYG සැපuම [Hඝ FIම

264,000.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     263,800.00         100% I 100%



D66152345006 12/29/2016

y�ලෙහේන අසල ෙපොY අ"� මාHගය තාර දමා සංවHධනය 

FIම

206,008.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     109,740.00         53% I 100%

N66183146001 12/15/2016

qල�Eංහල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ග�ලපහල ජල 

සැපu  ව�ෘපෘ�ය �යා�මක F�ම

1,239,140.00      ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,239,139.93      100% I 100%

H66124146002 12/30/2016

පා�ය!ගල පාW ඓ�හාEක ෙලන ආ¦තව ෙ;<ය හා Zෙ;<ය 

සංචාරකP! සඳහා සcපාරfෂක පහ_ක  ලබා [ම.

4,080,000.00      ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     3,886,683.17      95% I 100%

D66152346003 10/5/2016

නාරගල Xශා!ත මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස කා9 ප;ධ�ය සමඟ සංවHධනය FIම

451,467.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     451,466.48         100% I 100%

D66152346004 6/17/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�.ෙකො. අය� qල�Eංහල කද!වාtය ෙපොY 

මාHගෙO ෙබෝfmව සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     294,950.00         98% I 100%

D66152346005 12/17/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�.ෙකො. අය� ෙDරගහෙහේන ෙපොY මාHගෙO 

ෙබෝfmව සංවHධනය FIම

182,560.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     182,559.28         100% I 100%

D66152346006 11/16/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�.ෙකො. අය� මාරෙහේන ෙපොY මාHගෙO 

ෙබෝfmව සංවHධනය FIම

181,574.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     181,573.71         100% I 100%

D66152346007 12/17/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�.ෙකො. අය� ³Aයල බYෙහේන  ෙපොY 

මාHගෙO ෙබෝfmව සංවHධනය FIම

190,979.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     190,978.88         100% I 100%

N66183146008 9/30/2016

qල�Eංහල පා ෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO mඩGගම  පාcය 

ජල ෙයෝජනා කමය සංවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     300,000.00         100% I 100%



H66124146009 9/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO සංචාරක ආකHෂjය ස්ථාන ආ¦තව 

දැ�ව� FIෙ  �ව� සZ FIම - qල� Eංහල පාෙ;<ය සභාව

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     98,200.00           98% I 100%

D66152346010 9/13/2016

ෙකොටප!Zල වට ර�  මාHගෙO ෙබෝfmව සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     295,526.32         99% I 100%

D66152346011 11/18/2016

qල�Eංහල කලවැ�ලාව Eට ජය!� �ර දfවා මාHගය 

සංවHධය FIම  - අ�යර 1

573,502.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     573,498.94         100% I 100%

N66124146012 12/29/2016

පා�යංගල    ඓ�හාEක ෙලන ස්ථානෙO රථවාහන 

නැව" ෙපොල ෙW=Qව හා වැට සකස් කර යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,140.78         100% I 100%

H66124146013 12/29/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� පා�යංගල 

ඓ�හාEක ෙලන ස්ථානෙO රථ වාහන නැව"  ෙපොල  

ෙW=Qව හා වැට සකස් කර යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම 

(අ�යර 2)
420,000.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     408,035.00         97% I 100%

H66183147002 3/18/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ මහජන �ස්තකාලෙO වැඩ අවස! FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     999,049.50         100% I 100%

D66152347003 9/6/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතqවන නැෙගන�ර 

හැලඹෙගොඩ ෙපොY මාHගෙO අබල!ව ඇ� ෙකොටස තාර දමා   

සංවHධනය FIම

1,100,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,081,123.78      98% I 100%

H66183147005 12/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ උඩව�තෙගොඩ E�වෙ�� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

723,750.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     722,826.79         100% I 100%

N66183148001 11/18/2016

ෙ��වල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 759/�ංෙහේන ගාම 

Xළධා� වසෙ  පාcය ජල ව�ෘපෘ�ෙO ෙදවන අ�යර 

�යා�මක F�ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     592,307.10         99% I 100%



D66152348003 3/21/2016

ෙ��වල පාෙ;<ය සභාවට අය� ෙහ=A��ල නවEව�ත 

පධාන මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     499,813.20         100% I 100%

D66152348004 3/21/2016

ෙ��වල පාෙ;<ය සභාවට අය� ෙහ=A��ල නව�ව�ත 

ෙපොY හරස් මාHගය සාවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     499,989.60         100% I 100%

D66152348005 3/21/2016

මාෙ�වන Xවාස සංවHධන ෙයෝජනා කමය ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     499,846.50         100% I 100%

D66152348006 10/5/2016

740/ඒ ෙපො"Zල බට�ර ගාම XලධාI වසම GබHA මාවෙ� 

අවසානෙO ඇ� ෙපොY අ"� මාHගෙO කා9 ප;ධ�ය සහ 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

497,788.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     497,787.50         100% I 100%

D66152348008 11/16/2016

ෙ��වල ආසනෙO 754 මරදාන, 756 මාGගාෙහේන ගාම 

XලධාI වස  ආවරණය වන ප�� ෙෂේf අ�Y� �Xස් ෙපොY 

මාවත සංවHධනය FIම

1,228,414.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     1,228,413.96      100% I 100%

D66152348010 8/23/2016

ෙ��වල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO මාෙලව!ෙවල  පාර 

සංවHධනය FIම

900,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     899,976.02         100% I 100%

N66141248011 7/20/2016

පයාගල , මෙ�ෙගොඩ,  � E��  මහතාෙW  Xවසට යන ෙපොY 

පාෙH    ඇ� ZYG ක9ව  Zතැ! FIම

53,357.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     53,357.00           100% I 100%

H66124148014 9/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO සංචාරක ආකHෂjය ස්ථාන ආ¦තව 

දැ�ව� FIෙ  �ව� සZ FIම - ෙ��වල පාෙ;<ය සභාව

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     50,000.00           100% I 100%

H66124148015 9/8/2016

ෙමොරග�ල ෙවරළ ½රෙO ජංගම වැEFGය සඳහා ජල 

පහ_ක  සැප�ම

40,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     29,639.50           74% I 100%



N66183148016 10/12/2016

ෙ��වල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO මහග මැ;ද, රජෙO 

ඉඩෙ  ��A _භසාධන හා  අවමංගල�ාධාර ස8�ෙO පජා ශාලා 

ෙගොඩැනැ��ල සදහා පාcය ජල පහ_ක   ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     25,000.00           100% I 100%

H66183148017 12/29/2016

ෙ��වල නගර සභා ෙපර පාසැ� ෙගොඩනැ��ෙ� ටP� 

ඇ�Iම

316,821.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     300,786.13         95% I 100%

N66124148018 12/29/2016

ෙමොරෙගො�ල ෙපොGස් බංගලා සංචාරක මාHගය ආ�තව $Gක 

යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම

1,800,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     1,800,000.00      100% I 100%

N66124148019 12/29/2016

අ~�ගම ක!ෙද Zහාර සංචාරක මාHගය ආ¦තව $Gක යAතල 

පහ_ක  සංවHධනය FIම

1,800,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     1,800,000.00      100% I 100%

N66183149001 9/13/2016

ම"ගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO යටෙදොළ ගාම XලධාI 

වසෙ  රජෙO ඉඩෙ  ��A  ෙබෝදරගම පාHf Xවාස 

සංnHණය සඳහා පාcය ජල පහ_ක  සැල�ම

1,894,320.00      ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     1,649,907.00      87% I 100%

H66183149002 11/15/2016

ම"ගම පා.ස. අය� `ගම �ස්තකාලය වටා වැට ඉ�FIම

237,340.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     237,340.00         100% I 100%

H66183149003 7/12/2016

ම"ගම පාෙ;<ය සභාෙD   Fය�  ශාලාව සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     498,042.40         100% I 100%

D66152349004 10/5/2016

775 ඒ ෙ;වෙගොඩ `ගම ගාම XලධාI වසම ෙ;වෙගොඩ `ගම 

පාසැ� ෙපොY මාවත ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

490,706.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     490,705.23         100% I 100%

D66152349005 10/5/2016

802 ෙබෝ�Aය ගාම XලධාI වසම ෙබෝගහව�ත ෙපොY පාර 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

492,593.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     492,592.41         100% I 100%



D66152349006 11/16/2016

793 වැGපැ!න බට�ර ගාම XලධාI වසෙ  න�ලෙගොඩ ෙපොY 

පාර ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

493,924.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     493,923.14         100% I 100%

D66152349007 11/16/2016

ම"ගම පෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO බYගම නවනගරය 

"!වන පQමෙW හතරවන ෙපොY මාවත තාර දමා  සංවHධනය 

FIම

497,015.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     497,014.85         100% I 100%

D66152349008 10/5/2016

ම"ගම ෙහොරකද ��ල මාHගෙO පළ� දmණට හරස් පාෙH 

ෙදවන දmණට ඇ� ෙපොY අ"� හරස් පාර සංවHධනය FIම

495,170.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     495,169.41         100% I 100%

D66152349009 11/16/2016

ම"ගම පාෙ;<ය  ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කැ©ෙප=Aය ගඟල!ද 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

496,828.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     496,827.49         100% I 100%

D66152349010 10/5/2016

ර!වලාක!ද ෙපොY පාර ආර භෙO Eට ඉ��යට ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

491,982.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     491,981.07         100% I 100%

D66152349011 10/5/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ඉ;දෙගොඩෙදXය 

ඉහල��කැAය ෙපොY පාර ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

393,183.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     393,182.48         100% I 100%

H66133149012 9/19/2016

ම"ගම පාෙ;<ය සභාෙD ෙකො ෙපෝස්= අංගනය වැt�u9 

FIම

8,311,115.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, ඝන 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     8,146,085.39      98% I 100%

D66152349013 12/17/2016

794 ෙහොරවල ගාම XලධාI වසෙ  ඇAmm� ෙගොඩැ�ල ෙපොY 

මාHගෙO පළ� පQමඟ සංවHධනය FIම

490,096.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     490,095.58         100% I 100%

D66152349014 12/17/2016

840 ඒ වැGමානාන කන�ත පාර දයාන!ද මහතාෙW Xවස 

අසල Eට ඉ��යට ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

493,484.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     493,483.27         100% I 100%



D66152350002 10/5/2016

mඩා ක~පහන F��ලෙහේ! ෙදXය ෙපොY හරස්පාර (l.ඒ. 

�යදාස මහතාෙW Xවස අසල Eට)  සංවHධනය FIම

476,649.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     476,648.50         100% I 100%

D66152350003 10/5/2016

අගලව�ත �!නෙගොඩ ෙකොස්ගහෙහේන ෙපොY මාHගය ග� තාර 

අ"රා සංවHධනය FIම

967,649.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     967,648.02         100% I 100%

D66152350004 4/25/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO යAයන É!පාf පළවන 

පQමඟ සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව 0% O 0%

D66152350005 11/16/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO යAයන É!පාf පලවන 

ෙපොY පQමඟ සංවHධනය FIම

487,851.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     487,850.47         100% I 100%

D66152350006 11/16/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො. අය� 846 ඒ �යප�"ගම ¨�යෙගොඩ 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

480,470.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     480,469.50         100% I 100%

D66152350007 11/16/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො. අය� 847 ක~පහන ගාම XලධාI 

වසම ම;ෙදm�ර ක�දැ�ය ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

481,370.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     481,369.30         100% I 100%

H66183151001 12/8/2016

වල�ලාZට උhගම ෙපර පාස� ෙගොඩනැ��ල න�කරණය 

FIම (iii අ�යර)

980,579.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     980,578.56         100% I 100%

H66183151002 11/15/2016

වල�ලාZට 843 l පහල ෙහවස්ස දm9 ගාම ෙසේවා වසෙ  

අස්වැ;Yම කාප= අ"රන ලද මාHගෙO කැ� ෙකොටෙසේ පැ� 

බැ ම ඉ�FIම

970,239.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     970,238.38         100% I 100%

D66152351003 4/25/2016

පැලව�ත ෙවෙ�ෙගව�ත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%



N66183151005 6/2/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 848 � G�Xයාව 

බට�ර ගාමෙසේවා වසෙ  ජල පහ_ක  ෙනොමැ� Xවාස සඳහා 

පාcය ජලය ලබා [ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     1,500,000.00      100% I 100%

N66183151006 12/28/2016

වල�ලාZට ම�� මස්Zල පාcය ජලය ලබා ග!නා  ෙපොY §ඳ 

ප�සංස්කරණය කර ගැcම

135,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     135,000.00         100% I 100%

N66141251007 12/29/2016

G�Xයාව, මහක~පහන,� අËනවාරාමය Zහාරස්ථානෙO ඇ� 

අන"�දායක ZYG ක9ව Zතැ! කර එකලා ³හැ!මග ගලවා 

එකලා ෙපොYබහ! ඇ[ම

120,000.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     118,101.80         98% I 100%

N66183151008 12/29/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය සභාවට අය� `ගහතැ!න පාcය ජල 

ව�ාපෘ�ෙO ජල ටැංF ප�සංස්කරණ කටu" EYFIම

80,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     80,000.00           100% I 100%

H66183152001 12/8/2016

පාG!ද�වර නව පා.සභා කාHයාල ෙගොඩනැ��ෙ�  ෙපොY 

වැEFÌය ඉ�FIම

1,702,533.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,702,533.00      100% I 100%

D66152352003 11/16/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 840 � අද;ර 

ෙගොඩ  ගාම  XලධාI වසෙ  �යලm�ර  Eට වෑපැ�ල  ෙපොY  

මාHගෙO එ�.l.ක�ණාදාස ෙදොඩංගහක!ද මහතාෙW Xවස 

අසල Eට ඉ��යට සංවHධනය FIම
483,172.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     483,171.68         100% I 100%

D66152352004 10/5/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙබොර~ෙගොඩ 

ප!සල ෙපොY පාර ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

496,190.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     496,189.42         100% I 100%

D66152352005 10/5/2016

8දලන �.l. ද E�වා ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

496,166.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     496,165.88         100% I 100%

H66124152006 3/28/2016

මාෙක§ ඇ�ල ආ¦තව $Gක යAතල පහ_ක  න�කරණය  

FIම

3,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     3,067,445.04      88% I 100%



N66141252007 9/26/2016

උfඕZට නව ග මානය සඳහා ZYGය ලබා[ම (ෙමෝ�කාව 

ක�ෙගදර)

277,000.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     276,990.00         100% I 100%

H66124152008 9/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO සංචාරක ආකරෂUය ස්ථාන ආ�තව 

දැ�ව� FIෙ  �ව� සZ FIම -පාG!ද �වර පා;<ය සභාව

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     198,939.00         99% I 100%

N66183152009 9/30/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙබ�ලන 

m�¶ව�ත ග8වාE! සඳහා පාcය ජලය ලබා [ෙ  

ව�ාපෘ�ෙO පළ� අ�යර �යා�මක FIම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     700,000.00         100% I 100%

H66133152010 10/26/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය සභාෙD ෙකො ෙපෝස්= අංගනය වටා 

වැට සැක�ම හා ෙW=Qව සZ FIම

1,558,885.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,558,885.00      100% I 100%

D66152353001 10/5/2016

8�ලXය පෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අංක 639 � 

මහY��Aය බැල!කඩ ජනක ද E�වා මහතාෙW Xවස ��A 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

448,737.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     448,736.36         100% I 100%

D66152353002 10/5/2016

උhවර රා;දෙගොඩ ජය¨�ය මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

468,457.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     468,456.60         100% I 100%

H66183153003 12/23/2016

8�ලXය ස�ෙපොල ඉ�FIම වැඩ අවස! FIම

1,276,220.00      ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,276,219.48      100% I 100%

N66183153004 6/17/2016

අංක 644, පරගස්ෙතොට ගාම  XලධාI වසෙ  ÍEෙග��ල 

පෙ;ශයට පාcය ජලය ලබා ගැcම

567,405.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     567,405.00         100% I 100%

N66183153005 6/17/2016

අංක 644, පරගස්ෙතොට ගාම XලධාI වසෙ  

ෙමෙ!�ෙහේ!"hව පෙ;ශයට පාcය ජලය ලබා ගැcම

479,150.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     479,150.00         100% I 100%



N66183154001 8/3/2016

ඉං��ය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO නාගස්ම�tය 

පෙ;ශයට පාcය ජලය ලබා [ම

346,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     346,000.00         100% I 100%

G66133163006 12/16/2016

 "ප�සර කැm~ "  වැඩසටහන යටෙ� ක~තර �ස්ÈfකෙO 

ෙපර පාස� සඳහා  අපදව� ෙව!FIෙ  බ¶! සහ ��9 FIම 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා[ම

245,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     244,973.00         100% I 100%

K66124963010 6/9/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO සංචාරකP! පවාහනය කරන m¬ රථ 

�යYර!, È�� රථ �යYර!, සංචාරක කලාප වල පජාව/ෙවරළ 

ආ¦ත ෙවළ¶!, කලාප මාHෙගෝපෙ;ශකP! ��9 FI  හා 

දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහන

1,550,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     1,063,905.35      69% I 100%

G66133163012 5/2/2016

"�Z"� පාසැ�" වැඩසටහන යටෙ� ග පහ �ස්ÈfකෙO 

පාසැ� සඳහා අපදව� ෙව! FIෙ  බ¶! සහ උපකරණ ලබා 

[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     499,896.90         100% I 100%

G66133163013 5/2/2016

"�Z"� _ව �යස" වැඩසටහන යටෙ� ග පහ �ස්ÈfකෙO 

පළා� ෙරෝහ� සඳහා අපදව� ෙව! FIෙ  බ¶! සහ 

උපකරණ ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     999,808.97         100% I 100%

N66183163014 12/28/2016

 Xයං කාල හා Zෙශේෂ ආපදා ත�ව යටෙ� අපහ_තාවයට ප�² 

ජනතාවට පාcය ජලය ලබා �ම සඳහා ග පහ �ස්ÈfකෙO  

පළා� පාලන ආයතන ෙවත ජල ටැංF ලබා[ම

1,471,070.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     984,110.84         67% I 100%

N66141264003 11/3/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO බලශf� සංරfෂණ වැඩසටහන

48,526.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G66133164005 4/27/2016

"ප�සර කැm~ "  වැඩසටහන යටෙ� ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO 

ෙපර පාස� සඳහා  අපදව� ෙව!FIෙ  බ¶! සහ ��9 FIම 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     199,458.96         100% I 100%

G66133164006 4/27/2016

"�Z"� පාසාද" වැඩසටහන යටෙ� ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO 

මහ� Xවාසවල අපදව� කළමනාකරණය සඳහා  උපකරණ 

ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     299,909.00         100% I 100%



K66124964010 4/20/2016

ෙලෝක සංචාරක �නය සැමIමට අදාලව  ෙකොළඹ �ස්Èfකය 

සඳහා සංචාරක පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     426,500.00         85% I 100%

G66133164011 5/2/2016

"�Z"� පාසැ�" වැඩසටහන යටෙ� ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO 

පාසැ� සඳහා අපදව� ෙව! FIෙ  බ¶! සහ උපකරණ ලබා 

[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     499,850.25         100% I 100%

G66133164012 5/2/2016

"�Z"� _ව �යස" වැඩසටහන යටෙ� ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO 

පළා� ෙරෝහ� සඳහා අපදව� ෙව! FIෙ  බ¶! සහ 

උපකරණ ලබා [ම

850,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     849,262.76         100% I 100%

G66133164013 5/2/2016

"�Z"� ආයතන" වැඩසටහන යටෙ� ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO 

රාජ� ආයතන සඳහා අපදව� ෙව! FIෙ  බ¶! සහ උපකරණ 

ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     149,039.76         99% I 100%

K66124964014 5/12/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO සංචාරක උදාව වැඩසටහන පැවැ��ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     937,690.60         94% I 100%

N66183164015 12/29/2016

Xයඟ කාල හා හ�E ආපදා ත�වය! යටෙ� අපහ_තාවයට 

ප�² ජනතාවට ජලය ලබා[ම සඳහා ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO 

පළා� පාලන ආයතන ෙවත ජල ටැංF ලබා [ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     500,000.00         100% I 100%

K66124965010 11/29/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO සංචාරකP! පවාහනය කරන m¬ රථ 

�යYර!, È�� රථ �යYර!, සංචාරක කලාප වල පජාව/ෙවරළ 

ආ¦ත ෙවළ¶!, කලාප මාHෙගෝපෙ;ශකP! ��9 FI  හා 

දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහන
296,000.00         අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     284,280.00         96% I 100%

G66133165011 5/2/2016

"ප�සර කැm~ " වැඩසටහන යටෙ� ක~තර �ස්ÈfකෙO 

ෙපර පාසැ� සඳහා අපදව� ෙව! FIෙ  බ¶! සහ උපකරණ 

ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     173,791.95         87% I 100%

G66133165012 5/2/2016

"�Z"� පාසැ�" වැඩසටහන යටෙ� ක~තර �ස්ÈfකෙO 

පාසැ� සඳහා අපදව� ෙව! FIෙ  බ¶! සහ උපකරණ ලබා 

[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     381,458.10         95% I 100%



G66133165013 5/2/2016

"�Z"� _ව �යස" වැඩසටහන යටෙ� ක~තර �ස්ÈfකෙO 

පළා� ෙරෝහ� සඳහා අපදව� ෙව! FIෙ  බ¶! සහ 

උපකරණ ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     989,671.27         99% I 100%

H66124165014 9/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙ;aය හා Zෙ;<ය සංචාරකය! දැ�ව� 

FIම සඳහා පා�ස�ක සංචාරක ස්ථාන �§බඳ ෙතොර"� 

ඇ"ල� �ව� _Y_ ෙපොY ස්ථාන වල සZ FIම 

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,000.00         100% I 100%

K66124965015 12/28/2016

සංචාරක කHමා!තය පවHධනය FIම සඳහා ෙ;<ය හා 

Zෙ;<ය සංචාරකP! සඳහා    ක~තර �ස්ÈfකෙO එම 

fෙෂේතෙO  Xu"ව!න!ෙW සහභා��වෙය! ෙවළඳ හා 

සංචාරක පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම
1,650,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක~තර නගර 

සභාව -                     1,650,000.00      100% I 100%

N66183165016 12/28/2016

Xයඟ කාල හා හ�E ආපදා ත�වය! යටෙ� අපහ_තාවයට 

ප�² ජනතාවට පාcය ජලය ලබා [ම සඳහා ක~තර 

�ස්ÈfකෙO පළා� පාලන ආයතන ෙවත ජල ටැංF ලබා [ම

215,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     215,000.00         100% I 100%

D68152301001 4/19/2016

ෙDරෙගොඩ��ල ෙවෙ�ෙගදර E� ආරාමය අසල ජනක 

මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D68152301002 4/19/2016

82, දm9 ෙනෙහ� ඇ�ල ගා.X.වසෙ  අ~� පාර (Ãනගහ 

ප��X ෙ;වාලය ඉ���A! පට!ෙගන හ�වල හ!�ය දfවා 

�ෙවන ෙපොY මාHගෙO අවසාන ෙකොටස)සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D68152301003 9/15/2016

දm9 දාෙගො!න වැව මාHගය ප_කර වමට ඇ� ෙදවන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

478,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     477,936.00         100% I 100%

D68152301004 4/19/2016

��ල�Aය `ග�ව පධාන මාHගෙO ඥානාවාස ෙපොY මාවත තාර 

දමා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D68152301005 4/19/2016

50, බලග�ල නැ/ප!Gයැ;ද ෙපොY පාර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%



D68152301006 4/19/2016

104, අස්සැ!නාව�ත නැ/ෙපොY හරස් මාHගය m=A ග� අ�ලා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D68152301007 4/19/2016

56, බඩ�ගම E�සඟෙබෝ ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D68152301008 5/2/2016

බඩ�ගම - මරදගහ�ල මාHගෙO �9��ල මැA කHමා!ත 

ශාලාව අසG! ඇ� ශාලාව ෙපොY පාර සංවHධනය FIම - 2 

වන අ�යර (එ!.�. ම�ලව මහතාෙW Xවස ඉ���ට Eට පධාන 

පාර ෙදසට)
700,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     696,325.00         99% I 100%

D68152301009 6/1/2016

��ල�Aය මහව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම - (ෙදවන 

අ�යර)

900,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     899,141.18         100% I 100%

H68141202001 7/14/2016

උද 8ට ෙසෝෙම මහතාෙW Xවස ��A ෙපොY පාෙH ZYG 

ක9ව Zතැ! FIම

161,292.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     161,291.84         100% I 100%

H68141202002 7/14/2016

F�ලා�Aය �ය� මහතාෙW Xවස ��ටා ඇ� ෙපොY පාරට 

ZYGය ලබා[ම

136,980.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     136,980.00         100% I 100%

D68152302003 9/15/2016

ඉ;දෙගොඩැ�ල Zජයව�ත පළ� ෙපොY මාHගය තාර දමා 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,316.37         100% I 100%

D68152302004 9/15/2016

F�ල�Aය ෙගෝනZල ෙපොY අ"� මාවත තාර දමා සංවHධනය 

FIම

160,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     159,338.66         100% I 100%

D68152302005 9/15/2016

ආÎඅ බලම ජයෙකොt ෙපොY මාවත ඉ�� ෙකොටස තාර දමා 

සංවHධනය FIම

321,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     320,679.24         100% I 100%



D68152302006 9/15/2016

ඇ�ගාල �ම! ෙපොY මාවත 8�ලගහව�ත ෙපොY මාHගය ඉ�� 

ෙකොටස තාර දමා සංවHධනය FIම

152,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     151,427.75         100% I 100%

D68152302007 4/19/2016

Ã�ය! ගස් හ!�ය ෙරl මහතාෙW �ෙලොf ග� වැඩපල 

අසG! ඇ� ෙකොස්ගහ මංකඩ ෙපොY පාර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,503.00         97% I 100%

D68152302008 9/15/2016

ව�ෙපොල ගමමැද පාෙH ආරාමය අසල ච8!ද ජානක 

මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

410,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     409,605.89         100% I 100%

D68152302009 9/15/2016

154, දැවෙමො=ටාව ගා.ෙසේ.වසෙ  ගම මැද පාෙH පධාන ෙපොY 

අ"� මාHගයf වන �"8j ධHමර�න ෙපොY මාවත 

සංවHධනය FIම

410,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     409,605.89         100% I 100%

H68141202010 7/14/2016

F�ලා�Aය ව�පල පාසල �Qපස ෙපොY මාHගයට ZYG �bවf 

ලබා [ම

802,650.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     802,648.20         100% I 100%

H68183102012 10/26/2016

හ�ස්ච!ද �රෙO නල §ඳf ස�ත පජා ජල ව�ාපෘ�යf 

�යා�මක FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D68152302013 9/15/2016

දැවෙමො=ටාව ගාමෙO රං{ මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

410,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     409,605.89         100% I 100%

D68152302014 5/17/2016

දැවෙමො=ටාව, කලහා�Aය ගාමය! ෙදක ස බ!ධ වන ෙපොY 

මාHගය ෙබොර~ දමා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,800.00         100% I 100%

D68152302016 12/15/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. අය� mස්වල එ�.�.ෙසෝමE� මහතාෙW 

Xවස අසG! ආර භ වන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

355,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     345,094.00         97% I 100%



H68183102017 12/26/2016

කටාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� ප�ෙ�වැව 

ගාමෙO ෙපොY නාන Gඳ සංවHධනය FIම

451,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     450,093.35         100% I 100%

D68152302019 10/10/2016

ආÏඅ බලම බටප¶ර ෙපොY මාවත �§සකර කර සංවHධනය 

FIම

900,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     678,333.83         75% I 100%

H68141202022 11/18/2016

F�ලා�Aය ව�පල පාසල �Qපස ෙපොY මාHගයට ZYG �bවf 

ලබා [ම - 2 වන අ�යර

2,610.00             අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     2,607.66             100% I 100%

D68152302023 12/27/2016

F�ල�Aය ඉ;දෙගොඩැ�ල පැÐf මහතාෙW Xවස ��A ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

220,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     160,669.16         73% I 100%

D68152302024 12/27/2016

ආÏඅ බලම අෙශෝකාරාම මාවෙ� 8 වන ෙපොY  අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

225,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     116,039.38         52% I 100%

D68152303001 4/19/2016

24/7, 4 වන පQමඟ Xකලස් මාකස් ෙපොY මාවත, කෙඩො� 

උයන `ග�ව ප�ං� ෙරොනා� මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     250,040.27         50% I 100%

H68141203002 11/8/2016

ක=Qව කා�ට! ෙ�කHස් ඉ���A! ඇ� මාෂ! ෙපෙදෙසේ 

දැනට නවතා ඇ� ෙතකලා ZYG මාHගය [Hඝ FIම

198,480.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     198,479.43         100% I 100%

H68141203003 12/27/2016

`ග�ව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සදහා ZYGය 

ලබා [ම

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

H68141203005 12/27/2016

`ග�ව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සදහා ZYGය 

ලබා [ම (අ�යර 2)

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



H68152303006 12/27/2016

`ග�ව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO `�ගම පාර ෙනZ� ද E�වා 

මාවත සා�f මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම (අ�යර 2)

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව නගර 

සභාව 0% O 0%

D68152303007 12/27/2016

`ග�ව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO `�ගම පාර ෙනZ� ද E�වා 

ෙපොY මාවත ඉ�� ෙකොටස  සංවHධනය FIම (අ�යර 2)

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     893,180.77         89% I 100%

H68141204001 8/30/2016

8�ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO  ෙDය!ෙගොඩ , 

නPවල , 4 ෙවX පQමග, 221 B  ප�ං� අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාස� අධ�පනය ලබන ද�ව! ද EAන J.M.ගා8U ෙ©මE� 

මහතාෙW Xවසට ZYGය ලබා [ම

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

D68152304002 9/15/2016

නPවල �සානායක මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

483,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,678.24         100% I 100%

D68152304004 9/15/2016

�Sරා මාවත ෙජ!න� මහ�ලා ප�Gය ඉ���ට ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

483,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,678.24         100% I 100%

D68152304005 4/19/2016

නPවල පැලවගාව අංක 55 දරණ ෙf.y.සර� mමාර මහතාෙW 

Xවස ඉ���A! ෙව�යාය ෙදසට ඇ� ෙපොY මාHගය 

ෙf.y.සර� mමාර මහතාෙW Xවස අසල Eට පහලට 

සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,822.25         100% I 100%

D68152304006 9/15/2016

අස්�� ව�ෙපොල ජ qව�ත Zෙ�ෙහේන පාෙH ෙසෝමපාල ෙපොY 

මාවත සංවHධනය FIම

630,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     629,929.33         100% I 100%

D68152304007 9/15/2016

කල�ෙගොඩ අරGය උයන �ෙ!ෂ් මහතාෙW Xවස අසG! යන 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

483,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,678.24         100% I 100%

D68152304008 9/15/2016

යාෙගොඩ��ල 8�ස්ව�ෙ� තැපැ�ව�ත ෙදවැX ෙපොY පQමඟ 

ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

483,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,678.28         100% I 100%



H68141204010 7/14/2016

ෙදෙවලෙපොල නැ/බලෙබෝව F"�ගස්ඕZට ෙපොY ඉඩමට 

ZYGය ලබා [ම

292,802.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     292,801.20         100% I 100%

D68152304011 5/2/2016

අස්�� ව�ෙපොල ෙඛ�තාරාම Zහාරස්ථානය ��A ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     594,808.00         85% I 100%

D68152304012 5/6/2016

මාත මන ජයවHධනාරාම ප!සල �QපE! 3 වන 

ෙබෝfmෙව! හැෙරන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     345,792.20         99% I 100%

D68152304013 9/15/2016

බලෙබෝව, ෙබෝගස්කැෙ� ග සභා ෙපොY පාෙH 

Eයඹලාගහව�ත ෙපොY අ"� පාර සංවHධනය FIම

483,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,678.24         100% I 100%

D68152304014 9/15/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� ෙකොරෙසේව�ත 

ජනපදෙO ආH.y.ZෙS"ංග මහතාෙW Xවස ඉ���A! යන 

ෙපොY අ"� පාර සංවHධනය FIම

340,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     339,089.56         100% I 100%

D68152304015 9/15/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. අය� 121 මාරාෙපොල ගා.X.වසෙ  

��A බංගලාව�ත ෙව!ෙ;� ඉඩමට ඇ"~වන ව��ට��ල 

මැදපාෙර! ඇරෙඹන හතරවන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම
483,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,678.24         100% I 100%

D68152304016 11/23/2016

බටෙපොත, ෙ;වාල ෙපොY මාවෙ� ෙපොY අ"� මාHගයf වන 

Gය�ගහව�ත (ෙපො�ගහගාර ෙපොY පාර) චානක රාජපfෂ 

මහතාෙW Xවස අසල අබල! � ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම
391,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     390,196.44         100% I 100%

H68152304018 9/26/2016

මහගම mඩාෙගොඩ පාෙH Zමලර�න මහතාෙW Xවස අසG! 

යන ෙපොY මාHගය ඉ!ටෙලොf  ග� අ�ලා සංවHධය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     448,052.30         90% I 100%

H68141204019 10/31/2016

අස්�� ව�ෙපොල ෙවtමh පාෙH ජනශf� පජා ශාලාවට ZYG 

පහ_ක  ලබා�ම

51,000.00           ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     50,787.00           100% I 100%



H68141204020 12/27/2016

89ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh 

ආදාය ලාÑ සහ පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන 

Xවාස සදහා ZYGය ලබා [ම

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

D68152304021 12/27/2016

අස්�� ව�ෙපොල ජ qව�ත මාෙද�ග�ව ෙපොY පාෙH ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

436,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     435,527.90         100% I 100%

H68141204022 12/27/2016

89ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO  උhග පල, 

��යව�ත,ෙව!ෙ;Eව�ත පාෙH අංක 130 Xවස ඉ���ට 

ෙපොY පාෙH ඇ� ZYG ක9 02 f Zතැ! FIම

45,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම 0% O 0%

D68152304023 12/27/2016

මැAෙකොට��ල  ¦ ස;ධHම �ලකාරාම මාවත තාර දමා 

�§සකර FIම

465,200.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     423,625.84         91% I 100%

D68152305002 12/26/2016

මාලෙදXය ගාමෙO බානගල ව�ෙ� කරZල m�ර ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

499,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,738.76         100% I 100%

H68141205003 12/8/2016

`Iගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ප�ෙලෙවල 

කැ!දල!ද, ධHමE� Zකමර�න මහතාෙW Xවස දfවා ² 

ZYG මාHගෙO ක9 ෙපොY මාHගය අPනට Zතැ! FIම

152,000.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     151,901.17         100% I 100%

N68133705004 7/26/2016

ෙස� ෙසවණ රජෙO වැt�A Xවාස ප�ශෙO ප�සර 

ව�ාපෘ�යf ෙලස ඔ_ උයනf ස්ථාපනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     40,707.00           81% I 100%

H68141205005 8/30/2016

`Iගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය ලබා [ම.

60,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     30,000.00           50% I 100%

H68141205006 6/1/2016

`Iගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� `Iගම, කහඳව 

හ�ගහෙගොඩැ�ල ව�ත ෙදවන ෙපොY පාෙර� එකලා ZYGය 

ෙතකලා FIම - 11 අ�යර

17,625.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     17,621.33           100% I 100%



D68152305007 12/29/2016

`Iගම පා.ෙ�.ෙකො. අය� ෙDය!ෙගොඩ ම�ලැහැව පධාන 

මාHගෙO ෙකො=ටල හ!�ෙO Eට `. 50 f පමණ ම�ලැහැව 

ෙදසට ඇ� රාමනායක මහතාෙW Xවස අසG! වැ� ඇ� ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම
132,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     131,509.24         100% I 100%

D68152305008 6/17/2016

`Iගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� ක�එ§ය - 

8ෙද�ලෙකොQව පළ�වන ෙපොY හරස් ��ය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,146.76         99% I 100%

D68152305009 9/15/2016

`Iගම පා.ෙ�.ෙකො. අය� කහඳව හ�ගහෙගොඩැ�ල 1 පQමඟ 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,695.98         100% I 100%

H68141205010 8/30/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO ක�එGය මස්{; ෙපොY 

මාවෙ� පළ�වන පQමෙW ෙතකලා ZYGය [Hග FIම

93,185.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     93,182.93           100% I 100%

H68141205011 8/30/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO ෙබෝ�fග�ව 

ෙෂ�ට! මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගෙO Eට 

රජයට අය� ��තලඉ!න ව�ත දfවා ෙතකලා ZYGය �Hඝ 

FIම
388,215.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     388,211.18         100% I 100%

H68141205014 8/29/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද EAන Xවාස සදහා ZYGය 

ලබා[ම

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

H68141205015 10/25/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අංක 334 m�ෙකොQව 

ගාම XළධාI වසෙ  ��ටා ඇ� රජය ස" පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ලට ZYGය ලබා�ම

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

H68141205016 12/23/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO `�ගම - පස්යාල පාෙH 

මාGගාතැ!න පනසල පාෙH එ .y.ඒ. මංගGකා මහ�8යෙW 

Xවස ඉ���ට ෙපොY පාෙH ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

60,500.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     60,420.48           100% I 100%

D68152305017 11/22/2016

28 � උ"ර, වැ�ලැZල��ල ගාම XලධාI වසමට අය� 

ම�ව�ත පාෙH ඇ� ෙකො��ෙකොQව පාර සංවHධනය FIම

189,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     188,676.00         100% I 100%



H68134205018 1/5/2017

බප/8�/ හ~ගම ෙබෞ;ධ කjෂ්ඨ Zද�ාලය සඳහා Gඳf කැyම 

හා ජල නල ප;ධ�යf ස්ථා�ත FIම -ෙදවන අ�යර

60,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 0% O 0%

H68141206007 5/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� රජෙO ඉඩෙ  ��A 

වට;දර පජා ශාලාවට ZYGය ලබා [ම

21,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     21,000.00           100% I 100%

H68141206009 12/21/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� රජෙO ඉඩෙ  ��A 

ෙබෝනෑගල පජාශාලාවට ZYGය ලබා [ම.

30,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     -                      0% A 10%

H68141206010 12/23/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

සහ පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා 

ZYGය ලබා [ම.

35,650.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     35,650.00           100% I 100%

D68152306011 6/1/2016

ස�ගස්තැ!න, වනම� උයන ෙදවන අ�යර ෙපොY මාHගෙO 

ෙදවන පධාන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     397,427.00         99% I 100%

H68141206012 8/30/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා [ම.

60,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     60,000.00           100% I 100%

D68152306013 7/27/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� ෙකොස්කඳවල ෙපොY 

අ"� මාHග 1,11 සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     595,997.80         99% I 100%

H68183106014 7/20/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� රජයට 

අය� ඉඩෙ  ��A කළෙගtෙහේන සම� _භසාධක පජා 

ශාලාෙD ZYG ප;ධ�ය ස්ථා�ත FIම ඇ"~ ඉ�� වැඩ Xම 

FIම
225,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     224,667.45         100% I 100%

H68141206015 8/29/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ 

සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සදහා 

ZYGය ලබා[ම

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



N68133706016 8/29/2016

�හා�ය වාරණ මාHගය ෙදපස �f ෙරෝපණ වැඩ සටහ! 

�යා�මක FIෙ  ව�ාපෘ�ය

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     150,000.00         100% I 100%

H68141206017 10/25/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ව"�Aවල, 

අ�තනග�ල පාෙ;<ය සභාව ස" ඉඩෙ  ��A _හද ¢ඩා 

සමාජෙO ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා�Aය සඳහා ZYGය ලබා [ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,800.00           100% I 100%

H68141206018 12/27/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� අංක 332/ 

� වට;දර ගාම XලධාI වසෙ  ��A පජා ශාලාවට ZYGය 

ලබා[ම

21,500.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     21,500.00           100% I 100%

D68152307001 8/2/2016

ග පහ ම.න.ස. �මාව "ළ ජා ඇල පාෙH �ර පQමග මාHගය 

ෙදපස කා9 සකසා ෙකො!¢= FIම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

D68152307002 9/15/2016

දm9 ගල�Aයාව, ගෙ���ල ගජබා ෙපොY මාවත සංවHධනය 

FIම

469,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     468,765.83         100% I 100%

H68183107003 9/14/2016

ග පහ බ/වැGෙD�ය රජයට අය� ඉඩෙ  ��A  පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ෙ� උh මහෙ� ඉ�� වැඩ Xම FIම

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     750,000.00         100% I 100%

H68183107004 12/15/2016

ග පහ ඉ��ෙගොඩ දmණ රජයට අය� ඉඩෙ  ��A  පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� වැඩ Xම FIම

480,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     478,100.00         100% I 100%

D68152307005 11/23/2016

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො. අය� ඇඔර~ව දmණ අfකර 5 පාෙH 

�.ඒ.ඥාණ8ත මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY පාර 

සංවHධනය FIම

239,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     238,821.08         100% I 100%

N68133707006 7/20/2016

ග පහ - 8�ව!ෙගොඩ නව මාHගය ෙදපස පZත FIෙ  

වැඩසටහ! පව�වා ශාක ෙරෝපණය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     153,700.00         77% I 100%



N68133707007 10/10/2016

ග පහ නගරෙO සංචාරක පා�ස�ක කලාපය "ළ සහ නගර 

මධ�ෙO කසළ කළමනාකරණ ව�ාපෘ�යf ආර භ FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     199,800.00         100% I 100%

H68183107008 12/15/2016

ග පහ පාගෙ�ග ෙකො=ඨාශයට අය� බ�ඩාරව�ත එස්ෙ== 

ග මානෙO රජයට අය� ඉඩෙ  ��A පජා ශාලාෙD ඉ�� වැඩ 

Xම FIම

290,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     289,521.00         100% I 100%

D68152307009 12/15/2016

අ�9ෙගොඩ, ඉ��ෙගොඩ, F"�ගහ�ල ෙපොY පාෙH දmණට 

හැෙරන පළ� ෙපොY පQමඟ 112/4/A  XÕකා 8යෙW එළව~ 

කඩය අසල Eට සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,040.04         100% I 100%

D68152307012 11/22/2016

ගෙ���ල ��බQෙගොඩ ගැ�9 මාවත පජා ම�ඩල මාවෙ� 

1 වන පQමග සංවHධනය FIම

191,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     187,530.00         98% I 100%

N68133907013 12/27/2016

ග පහ නගර මධ�ෙO හා පා�ස�ක සංචාරක උද�ානෙO �f 

ෙරෝපණ වැඩසටහ! පැවැ��ම

74,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     73,984.00           100% I 100%

N68133707014 12/27/2016

ෙමොරෙගොඩ පජා ඉෙග9  මධ�ස්ථාන p8ෙO පළ"� උද�ාන 

ඇ� FIෙ  ව�ාපෘ�ය

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

H68141207015 12/27/2016

ග පහ, බට�ර වැGෙD�ය, ෙගොඩපරව�ත පාෙH දmණට ඇ� 

පළ� ෙපොY අ"� මාHගයට ෙතකලා ZYGය ලබා[ම

80,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     79,696.12           100% I 100%

D68152307016 12/29/2016

ග පහ පාෙ;<ය සභා බල පෙ;ශෙO   දmණ  ගල�Aයාව  රජ 

මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     741,031.00         99% I 100%

D68152307018 1/5/2017

ග පහ පා.ෙ�.කා=ඨාශයට අය� යfකල දඹව�ත � 

.ච!දපාල මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY පාර සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     498,353.13         100% I 100%



H68183108001 3/28/2016

ජා ඇල නගර සභා ¢ඩාංගනය සංවHධනය FIම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     1,500,000.00      100% I 100%

H68141208003 6/20/2016

ජාඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙ©රල!ද ගාමෙO 

පªGස් ෙපෙHරා ෙපොY මාවත ෙකළවර ෙකොටස මාHගෙO 

මධ�ස්ථව ��ටා ඇ� ZYG ක9 ෙවන� ස්ථානයකට ස්ථාන 

ගත FIම
66,000.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     64,794.98           98% I 100%

H68141208004 7/14/2016

ලා�වලව�ත උ�� මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY පාෙH ඇ� 

ZYG ක9ව Zතැ! FIම

76,408.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     76,407.45           100% I 100%

H68141208005 7/14/2016

ජාඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල 278 මාHගෙO 

යfකhව ප!සල මාවෙ� Xහා� රණEංහ මහතාෙW Xවස 

අසG! වැ� ඇ� ෙපොY ෙදවන පQමෙW ZYG ක9 04 f 

Zතැ! FIම
44,433.17           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     44,433.17           100% I 100%

D68152308006 4/19/2016

ඒකල මැ�D මාවත m�¶ ෙකොQව ෙපොY පාර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,163.10         99% I 100%

D68152308007 9/15/2016

�.�.ජය¨�ය ෙපොY මාවෙත! ෙපොY පළ� හරස් පාර 

සංවHධනය FIම

494,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     493,659.50         100% I 100%

D68152308008 9/15/2016

බHනා� _X� මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

490,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     489,746.50         100% I 100%

D68152308009 9/15/2016

රාගම පාෙH අංක 44/71 දරණ Xවස ��A ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

494,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     493,635.20         100% I 100%

D68152308010 5/9/2016

ෙ©රල!ද බ�ග ��ල ෙපොY අ"� පාර ෙකො!¢=  FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,994.87         100% I 100%



D68152308011 9/15/2016

කඳාන ජය¨�ය ෙපොY මාවෙ� 6 වන ෙපොY පQමඟ සංවHධනය 

FIම

738,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     737,896.87         100% I 100%

D68152308012 5/6/2016

අංක 211 ගා.ෙසේ.වසෙ  උ/බටගම _මන Zහාර ෙපොY මාවෙ� 

1 වන ෙපොY පQමඟ සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     396,827.30         99% I 100%

D68152308013 5/6/2016

බප/`ග/Xව!දම {නරාජ පා. Zද�ාලය ඉ��පස ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,375.26         100% I 100%

H68141208014 8/30/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා [ම.

60,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     60,000.00           100% I 100%

H68141208016 10/10/2016

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය ලබා [ම.

60,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     60,000.00           100% I 100%

H68141208017 12/22/2016

ජා ඇල  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය ලබා 

[ම.

 
15,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     15,000.00           100% I 100%

N68133708019 7/20/2016

ජාඇල සහ රාගම නගර වල �f ෙරෝපණය හා ප�සර 

අලංකරණය

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N68133708020 7/20/2016

ජාඇල XවාE�ර ෙකො ෙපෝස්= අංගනය වටා හ�ත කලාපයf 

ඇ� FIම

60,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     60,000.00           100% I 100%

H68141208021 9/1/2016

ජා ඇල, මාඑ§ය , අංක 997 G�නෙය� ප�ං� 

එස්.එ .බHනෙද! �Àb මහ�8යෙW Xවස අසල ෙපොY පාෙH 

ඇ� ZYG ක9ව Zතැ! FIම

33,500.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     30,340.04           91% I 100%



H68152308022 12/15/2016

දm9 බටගම ග�බැ ම පාෙH Aං වැඩපල අසල මාHගය 

ෙකො!¢= FIම

590,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     589,573.36         100% I 100%

N68133908023 9/26/2016

රාගම නගරෙO පා�ස�ක සංරfෂණය හා අලංකරණ 

වැඩසටහනf �යා�මක FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

H68152308024 10/19/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� mඩහකෙපොල 

ෙජොEටාව�ත 5 වන ෙපොY Qමෙග� ඇ� කා9 ප;ධ�ය 

සංවHධනය FIම

325,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     321,264.41         99% I 100%

H68141208025 12/27/2016

ජා ඇල  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය ලබා 

[ම.

 
45,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම 0% O 0%

D68152308026 12/27/2016

රාගම - කඩවත මාHගෙO  අංක 802  XවE! පට! ග!නා 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

A68183108027 12/27/2016

ජා-ඇල පාෙ;<ය සභාවට අය� ග�ව�ත පජා ශාලාව 

ප�සංස්කරණය FIම - 2 අ�යර

183,100.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

H68183108028 12/27/2016

ජා - ඇල පාෙ;<ය සභාවට අය� කෲස්ව�ත මාතෘ සායන 

ෙගොඩනැ��ෙ�  ඉ�� වැඩ

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D68152309001 4/19/2016

ප=Aයවල ෆා  ව�ත ෙපොY පාර (ප;8j මහ�8යෙW Xවස 

දfවා ) සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,815.60         100% I 100%

D68152309002 4/19/2016

ෙකරවල�Aය නැෂන� y.�.�.සමාගම ඉ���A! ඇ� ආE� 

උයන දfවා යන පළ�  ෙපොY පQමඟ සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,874.50         100% I 100%



D68152309003 4/19/2016

ෙබෝ�Aය සාම මාවත ෙපොY හරස් පාර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,848.30         100% I 100%

D68152309004 4/19/2016

ව�තල ෙපොGEය ඉ���ට 530, ව�ත ෙපොY පාර සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල 

නගර  සභාව -                     496,741.20         99% I 100%

D68152309006 4/19/2016

වැGසර මහව�ත ෙපොY පාර අවසාන ෙකොටස _Y_ ප�� 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,348.30         99% I 100%

D68152310002 12/15/2016

එෙ�ර��ල ව�තල ��A ෙනෝHට! ©ෙ�ස් ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

489,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     488,106.00         100% I 100%

D68152310003 9/15/2016

වෑබඩ ඉ��වැAය ෙපොY පාර 2 වන පQමඟ සංවHධනය FIම

357,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     354,316.83         99% I 100%

D68152310004 9/15/2016

උh�Aය, වරපනාව, ෙම�ල!t පාර, ෙව!ෙ;E ව�තට යන 

ෙපොY පාර සංවHධනය FIම

270,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     269,012.00         100% I 100%

D68152310005 11/23/2016

කඩවත, F��ලවල පරාකම ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

703,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     698,742.28         99% I 100%

D68152310006 9/15/2016

¨�ගම, මහර �ෙWෙගොඩ ගා8U ෙපොY මාවෙ� ෙපේමlව 

මහතාෙW Xවසට යන ෙපොY පාෙH ෙටfලා මහ�8යෙW Xවස 

දfවා �ෙවන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

396,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     392,961.70         99% I 100%

D68152310007 11/23/2016

ෙගෝනෙහේන �ස්තකාලය මාවත, ෙදවන පQමෙÆ ෙ ජH 

ජයවHධන මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය  සංවHධනය 

FIම

497,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     496,340.05         100% I 100%



D68152310009 11/23/2016

උh�ල දmණ උපාG වනEංහ මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

487,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     486,414.45         100% I 100%

H68141210010 12/23/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා [ම.

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

H68141211002 8/30/2016

ෙදො ෙ© පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා [ම.

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

H68141211004 10/25/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 390/� F"� ක!ද 

ගාම XලධාI වසෙ  ��ටා ඇ� රජය ස" ජයශf� පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ලට ZYGය ලබා[ම

15,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     -                      0% A 10%

H68141212002 8/30/2016

ªයගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය ලාÑ සහ 

පාස� අධ�පනය ලබන ද�ව! ද EAන ෙහPය!"hව  

ෙ;ව8�ත ෙපෙදස, අංක 361/B /11/1 G�නෙO ප�ං� �ලf 

ඉYX� අල�යව!න මහතාෙW Xවසට ZYGය ලබා [ම

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

D68152312004 11/23/2016

මාවරම�tය qY�§මය අසල අංක 588 දරණ කඩය අසG! 

ආර භ වන 60/ඒ Xවස දfවා �ෙවන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

1,401,000.00      ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,400,840.83      100% I 100%

D68152312005 7/15/2016

Eයඹලාෙ© ව�ත ෙ;වාලය අසල ෙපොY මාHගය සමඟ කා9 

ප;ධ�ය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     480,933.18         96% I 100%

D68152312006 11/23/2016

Eයඔලාෙ© ව�ත 3 වන ෙපොY පQමඟ සංවHධනය FIම

315,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     314,919.15         100% I 100%

D68152312007 11/23/2016

ව�ගම �ස්ස මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

594,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     593,699.65         100% I 100%



D68152312008 11/23/2016

ªයගම පාර ත�ව�ත ×�� ගරාජය අසල ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම (ෙදවන අ�යර)

228,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     227,901.70         100% I 100%

D68152312010 10/12/2016

ªයගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� දරණගම 

mමාරෙ©G මාවෙ� _වඔ_ ෛවද� මධ�ස්ථානය ��A ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

424,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     422,173.65         100% I 100%

H68141212011 11/4/2016

ªයගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO මාªම බට�ර `ගහ 

උයන අ"� මාHගෙO ඇ� DYG ක9 Zතැ! FIම

250,000.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     188,553.87         75% I 100%

H68183113001 10/20/2016

කැළjය පාෙ;<ය සභාවට අය� කැලjය �ල�Aය _සාන 

p8ය වටා ෙකො!¢= බැ ම ස�ත යකඩ වැටf ඉ�FIම

1,956,584.00      ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,956,584.00      100% I 100%

H68141213003 5/17/2016

කැලjය ªයගම පාර Eංහාර��ල Õෂ! ෙපෙHරා ෙපොY 

මාවෙ� ZYGය [Hඝ FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     499,515.96         100% I 100%

G68183813004 7/20/2016

කැළjය පාෙ;<ය සභා බල පෙ;ශය "ල අපZත � ඇ� ඇල 

මාHග පZත FIම සඳහා බා� ය!තයf ලබා ගැcම

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     3,552,000.00      89% I 100%

H68152313005 10/25/2016

කැළjය ෙප�යෙගොඩ , මෑවැ�ල පාෙH 3 වන පQමග 

සංවHධනය F�ම

290,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     290,000.00         100% I 100%

H68141213006 12/27/2016

කැළjය,�ල�Aය,ෙගෝනග පල පාර අංක 409/2 G�නෙO 

ප�ං� ෂHG පැÐf පනා!Y මහතෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY 

මාHගෙO ඇ� ZYG ක9 Zතැ! FIම

104,661.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     104,661.00         100% I 100%

H68141221002 5/12/2016

ෙකොළඹ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාË සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා[ම

525,000.00         පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     525,000.00         100% I 100%



D68152321003 4/25/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 15, අ�� මාවත ෙපොY 

පාෙH අ�� මාවත ඩPZ ¡ ��A ෙකෝZලට යන ෙපොY මාHගය 

කාප= FIම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     1,158,870.14      77% I 100%

H68141221004 6/1/2016

ෙකොළඹ  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය ලබා [ම.

500,000.00         පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     497,500.00         100% I 100%

D68152321005 12/27/2016

ෙකොළඹ 15 ෙජෝෂ© ඩයස් මාවෙ� අංක 34 Xවස ඇ"ල� 

පෙ;ශයට පාcය ජල පහ_ක  ලබා [ෙම! හාXවන මාHගය 

ප�සංස්කරණය XIම

140,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D68152322001 12/14/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකොAකාව�ත 

��ෙ��යාව පාෙ;<ය සභාවට අය� මා�!නාෙගොඩ �ෙ!ෂ් 

bණවHධන ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

493,100.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     493,083.15         100% I 100%

D68152322002 4/19/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙව!නව�ත ෙපොY පාර 

අt 529 ක ෙකොටස      ( අංක 55 Eට 117/1 දfවා) �§සකර 

FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.ප.ස -                     749,993.80         100% I 100%

D68152322003 4/19/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ම�ව�ත ෙපොY අ"� 

පාර අt 413 ක ෙකොටස (අංක 203/10 Eට 203/5/C) දfවා 

�§සකර FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     736,334.95         98% I 100%

A68133122004 4/20/2016

ෙකොAකාව�ත කසළ අපහරණ p8ය න�කරණය FIම

5,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ�ක  - 

ෙකොAකාව�ත

 ��ෙ��යාව 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     4,685,880.80      94% I 100%

D68152322005 12/14/2016

ෙකොෙලො!නාව  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මහව�ත පාර  කාප= 

අ"රා සංවHධනය FIම

5,914,550.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,914,539.90      100% I 100%

D68152323001 6/1/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO බැ;දගාන Judges 

housing Scheme � 40/30 Xවස ඉ���ට Eට 40/5 Xවස 

දfවා ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

� 

ජයවHධන�ර 

ෙකෝ=ෙ= මහ 

නගර සභාව -                     1,385,166.80      69% I 100%



D68152324001 12/14/2016

É!ෙකෝH= පළ� පQමඟ මාHගය කාප= FIම

1,839,380.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,839,371.58      100% I 100%

D68152324002 8/31/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� දm9 

ෙහෝක!දර ෙපොY _සාන p8ෙOඇ"ලත මාHගෙO ෙකොටසf  

ඉ!ටෙලොf ග� අ�ලා  සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     499,073.51         100% I 100%

D68152324004 12/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO තලංගම බ�ඩාරව�ත ජන 

උදාන ග මානෙO  අංක 20/27D Xවස අසල Eට ඉ��යට 

ෙපොY කා9ව සංවHධනය FIම

491,800.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     491,793.00         100% I 100%

D68152324005 12/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝක!දර දmණ ෙපොY ෙසේවා 

�යස අසG! ² ෙපොY මාHගෙO බෑ�ම ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

493,700.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     493,692.63         100% I 100%

D68152324006 12/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බ�තර��ල � Zp��ර 

ගැ�9 ෙපොY මාවෙත� ගැ�9 ෙපොY පQමඟ ඇ"~ව කා9 

_Y_ ප�� සංවHධනය FIම

750,100.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     659,740.25         88% I 100%

D68152324007 6/17/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� නවග�ව දmණ 

ස$පකාර ෙපොY මාවෙ� ෙf.�.ºය!ත මහතාෙW Xවස අසල 

Eට ෙපොY මාHගය තාර දමා සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     134,960.81         90% I 100%

D68152324008 7/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙහෝක!දර නැෙගන�ර 

ෙහොරෙහේන පධන මාHගෙO අ"� මාHගය Xවාස අංක 87/3/G  

එ��Eංහ මහතාෙW Xවෙසේ Eට ඉ��යට සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව -                     247,060.09         99% I 100%

D68152324009 12/14/2016

කhෙවල  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝක!දර සම� මාවත  

කාප= අ"රා සංවHධනය FIම

3,433,270.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,433,269.45      100% I 100%

D68152324010 12/30/2016

කhෙවල  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝක!දර කන�ත පාර  

කාප= අ"රා සංවHධනය FIම

10,597,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     10,571,350.74    100% I 100%



D68152324011 9/15/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� නවග�ව දmණ 

ස�පකාර මාවෙ� ෙපේමර�න මහතාෙW Xවස අසG! යන 

ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

221,150.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     221,142.80         100% I 100%

D68152324012 8/29/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශයට අය� නවග�ව දmණ E� 

_මන�ස්ස මාවෙ� ෙපොY අ"� මාHගයf වන `ගහව�ත 

මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     134,353.15         67% I 100%

H68141224013 9/1/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා [ම

15,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     -                      0% A 10%

A68183125001 12/9/2016

8Iහාන බ�කාHය ෙගොඩනැ��ල ප�සංස්කරණය FIම

816,900.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     816,880.10         100% I 100%

D68152325002 11/18/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO රජමහ Zහාර පාර 

ජය!� මාවත කාප= දමා සංවHධනය F�ම

1,480,100.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,480,070.66      100% I 100%

D68152325003 11/18/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO තලව"ෙගොඩ පාර  

267 අමර�ර හා�ෙවයාH අසG! හැ� යන ෙපොY පාර කාප= 

F�ම

553,500.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     553,485.80         100% I 100%

D68152325004 11/18/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO තලව"ෙගොඩ පාර 

ව.අ. 274/1 Eට 274/15 දfවා මාHගය කාප= F�ම

628,600.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     628,527.32         100% I 100%

D68152325005 11/18/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO රජමහ Zහාර පාර 

Zජය මාවත කාප= දමා සංවHධනය F�ම

908,500.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     908,455.67         100% I 100%

D68152325006 12/14/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ඉ_ර ෙ;වºය �ඩා 

�Aයට යන ව�පන  අංක . 321 Eට ෙපොY මාHගය කාප= F�ම

786,110.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     786,106.46         100% I 100%



D68152325007 12/14/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO රජමහා Zහාර 

මාවෙ� _ධHම! ෙපොY  මාවත කාප= දමා සංවHධනය F�ම

843,500.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     843,458.84         100% I 100%

D68152325008 12/14/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO රජමහා Zහාර පාෙH 

සම� ෙපොY මාවත කාප= දමා සංවHධනය F�ම

1,101,900.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,101,834.13      100% I 100%

D68152325009 10/10/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO නාZ!න , 

ඉEපතනාරාම  ෙපොY මාවෙ� ලා� උඩලම�ත මහතාෙW Xවස 

ඇ"~ Xවාස වලට යන ෙපොY අ"� මාHගය ඉ!ටHෙලොf ග� 

අ"රා සංවHධනය FIම
465,700.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     465,674.57         100% I 100%

D68152325010 4/19/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO නැෙගන�ර ගාම ෙසේවා වසමට 

අය� �fමෙ� Eට ගලබඩව�ත හරහා ෙරෝහලට යන ෙපොY 

අ"� පාර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D68152325011 10/10/2016

නැෙගන�ර තලව"ෙගොඩ ගාම XලධාI වසෙ  අංක 147 Xවස 

අසG! හැI යන 1 වන ෙපොY පQම ඟ ග� අ"රා ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

406,100.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     406,079.77         100% I 100%

D68152325012 12/14/2016

තලව"ෙගොඩ, කළ�ෙගොඩ ම�!= ෙටර!ස්  ෙපොY මාHගය 

ග� අ"රා ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

484,250.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     484,227.30         100% I 100%

H68141225013 7/14/2016

ෙකො=ටාව මාලෙä පාර ෙද�ගහව�ත ෙපොY අ"� මාHගය 

සඳහා ZYGය ලබා [ම

307,428.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     307,428.00         100% I 100%

D68152325014 12/14/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකො=ටාව කQm�!ද එක�" 

 ෙපෙදස Xවාස අංක 1029/F ඉ��ෙය! ² ෙපොY  මාHගෙO 

ඉ��ව ඇ� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

 
232,800.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     232,793.33         100% I 100%

D68152325015 12/14/2016

මහරගම  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මා�ෙවල ධ මරතන මාවත  

කාප= අ"රා සංවHධනය FIම

7,220,800.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     7,220,749.97      100% I 100%



D68152325016 12/29/2016

මහරගම  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයනෙගොඩ පාර   කාප= අ"රා 

සංවHධනය FIම

18,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     17,971,808.36    100% I 100%

D68152325017 12/14/2016

මහරගම  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ජනතා  මාවත  කාප= අ"රා 

සංවHධනය FIම

7,078,350.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     7,078,348.01      100% I 100%

H68183125018 12/9/2016

8�හාන බ�කාHය ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� වැඩ Xම FIම

245,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     244,949.00         100% I 100%

D68152325019 11/22/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මහ�වරාව 

ෙද�ගහව�ත මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     484,766.64         97% I 100%

D68152325022 1/5/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ගෙගොඩZල රබHව�ත පාර 

සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D68152327001 12/14/2016

ෙද�වල පා.ෙ�.ෙකො. අය� ෙබ�ල!ෙතොට හං�ය Eට ෙද�වල 

ෙදසට (වමට) ඇ� ෙපොY පළ� පQමඟ සංවHධනය FIම

421,400.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     421,357.75         100% I 100%

D68152328001 9/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� ජයග� ෙපෙදස ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

428,850.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     390,953.07         91% I 100%

D68152328002 12/14/2016

කQබැ;ද �.එස්.ZෙSEංහ ෙපොY අ"� මාවත m=A ග� අ�ලා 

සංවHධනය FIම

608,220.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     608,216.50         100% I 100%

D68152328003 12/14/2016

ෙමොරQව ග�ෙද��ල ©ෙ�ෂH ෙගෝ= ෙපොY පාර m=A ග� 

ඇ�¬ම

758,300.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     758,279.15         100% I 100%



D68152329001 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO කැස්බෑව නගර සභාවට අය� 

හ��ට පාස� ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

947,900.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     947,871.85         100% I 100%

D68152329002 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �§ය!දල ෙකොළ�!න 

ආAගල මාවෙ� ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= FIම

425,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     424,941.13         100% I 100%

D68152329003 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙපො�ෙහේන Z!කලය අසල 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= FIම

429,250.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     295,585.25         69% I 100%

D68152329004 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකො=ටාව ෙහොරණ අංක 280 

බස් මාHගෙO ම�ෙ�ෙගොඩ හං�ෙය! දm9 පසට ඇ� 

ක]ගහව�ත ෙපොY පාර ෙකො!¢= FIම

446,800.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     446,769.06         100% I 100%

D68152329005 10/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ජHම! �ත8"ගම 05 වන 

පQමඟ ෙපොY පළ� අ"� මාHගය ඉ!ටHෙලොf ග� අ"රා 

සංවHධනය FIම

645,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     644,943.74         100% I 100%

D68152329006 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO බංගලාව�ත සම� ෙපොY මාවත 

(ප!සල �Qපස ෙපොY පාර) ඉ!ටHෙලොf ග�  අ"රා 

සංවHධනය FIම

864,200.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     864,138.60         100% I 100%

D68152329007 10/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO cල මහෙH ඉ_� උයන 

ෙපොY  මාHගය අ!තH ස බ!wත m=A ග� අ�ලා 

සංවHධනය FIම

595,100.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     595,097.86         100% I 100%

D68152329008 10/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙබොරලැස්ග�ව, කQවාවල 

පරමධ ම Z_;ධාරාමය ඉ���ට ඇ� අt 10 ෙපොY පාෙH 

ඉ!ටHෙලොf ග� ඇ�¬ම

872,550.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     811,265.63         93% I 100%

D68152329009 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� ර�ම�ෙදjය ජනතා 

මාවත සංවHධනය FIම

382,850.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     382,831.55         100% I 100%



D68152329010 5/17/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ධHමෙසේන ආ=ගල අ�ක  

Xවාස ෙයෝජනා කමෙO ඇ"ලත ෙපොY අ"� මාHග 

ප�සංස්කරණය FIම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     847,172.80         56% I 100%

G68133129011 6/17/2016

කර�යාන ව�ාපෘ�ය සඳහා F�  පාලමf ලබා [ම

4,500,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     4,500,000.00      100% I 100%

D68152329012 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මාලc  qල�Eංහල පාර Eට 

ෙපොmණ හ!�ය දfවා මාHගය ඇස්ෙපෝ�= අ"රා සංවHධනය 

FIම

4,751,900.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,751,896.64      100% I 100%

D68152329013 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මාලc  qල�Eංහල පාර Eට 

°බ! ෙපෙHරා පාර  දfවා මාHගය ඇස්ෙපෝ�= අ"රා 

සංවHධනය FIම

3,093,650.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,093,632.47      100% I 100%

D68152330003 12/14/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�ව�"hව $ණමෙ�ව�ත 

18 වන ෙපොY පQමඟ සංවHධනය FIම

362,100.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     362,086.00         100% I 100%

D68152330004 12/14/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙගොඩගම රතඹලාෙහේන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

497,400.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     497,337.28         100% I 100%

D68152330005 6/13/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මා��ෙගොඩ ගාමෙසේවා 

වසෙ  ZX ෙපර පාසල අසG! ක!ද උඩට ඇ� බෑ�  ස�ත 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     500,000.00         100% I 100%

D68152330006 12/14/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� 448/� වට³ක උ"ර 

ගාම XලධාI වසමට අය� ග මාන ෙපොY හරස් පාර  

සංවHධනය FIම

471,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     470,933.93         100% I 100%

D68152330008 12/14/2016

ෙහෝමාගම ස.ෙතො.ස. වටර�  ෙපොY පාර ප�සංස්කරණය FIම

465,900.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     465,857.71         100% I 100%



H68134230011 6/6/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ඉ�ලක!ද ක!ද 

පෙ;ශෙO Xවාස ෙවත ජලය ලබා [ෙ  පජාජල ව�ාපෘ�ෙO 

වැඩ අවස! FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     125,852.12         63% I 100%

D68152330012 12/14/2016

ෙහෝමාගම ගල�ලව�ත, �ස්ස ෙපොY මාවත ප�සංස්කරණය 

FIම

227,900.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     227,869.84         100% I 100%

D68152330013 12/14/2016

ෙහෝමාගම ගල�ලව�ත, �ණEංහ ෙපොY පQමඟ 

ප�සංස්කරණය FIම

224,900.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     224,896.69         100% I 100%

D68152330014 12/14/2016

ෙදොළෙහේන ෙගොZ ජනපදය ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම - ii 

අ�යර

475,300.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     475,287.06         100% I 100%

H68141230017 12/23/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය ලබා [ම

45,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     45,000.00           100% I 100%

H68183130018 8/3/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශයට අය� කQවාන දහ  ෙපොY 

මාවෙ� ෙවල අසG! යන ෙකොටස ෙදපස පැ� බැ ම බැ ම 

බැ ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     497,476.17         99% I 100%

D68152330019 12/14/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� ෙහෝමාගම 

මහකQවාන ෙපොY දහ  මාවත සංවHධනය FIම

238,700.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     238,639.33         100% I 100%

D68152330020 9/26/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� ෙහෝමාගම 

මඩZල Zල ෙපොY පාර _Y_ ප�� සංවHධනය කර තාර දැ`ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     235,753.12         94% I 100%

D68152330021 10/12/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO F�ව�"hව උපාG 

අෙ�Eංහ මාවත �ලEට ග� අ"රා තාර දැ`ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     486,413.40         97% I 100%



N68152330022 12/27/2016

බාහ්මණගම , Xයඳගල පාර අවසාන ෙකොටසට පාcය ජල 

ස බ!ධතා  ලබා�ෙම! හාX වන මාHගය ප�සංස්කරණය 

FIම

183,100.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     183,020.20         100% I 100%

D68152330023 12/27/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� වට³ක ගාලබැåෙහේන  

මාHගෙO අHනස්= මහතාෙW Xවස Eට ඉ��යට ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     599,759.59         100% I 100%

D68152331002 4/20/2016

හංවැ�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �තාගම ගාමෙසේවා වසමට 

අය� 11 අ�යෙර� mඩගම මාHගෙO Eට කHමා!ත�ර දfවා 

ෙපොY හරස් පාර සංවHධනය FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     750,000.00         100% I 100%

H68141231003 8/30/2016

�තාවක පාෙ;aය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO කහෙහේන වලDව�ත 

ෙපොY අ"� මාHගෙO පැරj ෙව!ෙ;E ඉඩෙ  ජනතාවට 

ZYGය ලබා�ම

204,278.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     204,278.00         100% I 100%

G68133131005 12/19/2016

�තාවක�ර නගර  සභාව සඳහා ෙකො ෙපෝස්= බ¶! ලබා [ම

996,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     994,507.59         100% I 100%

D68152331007 5/23/2016

�තාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මාjfකව�ත {නවංශ ෙපොY 

මාවෙ� අබල! පාලම සංවHධනය FIම

1,650,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     1,650,000.00      100% I 100%

H68134231008 4/25/2016

"!නාන Âඩ~Zල, mඩාක!ද හා "!නාන නැෙගන�ර 

ගාමෙසේවා වස  සඳහා ජල ව�ාපෘ�යf �යා�මක FIම

235,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     235,000.00         100% I 100%

D68152331009 10/10/2016

�තාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකොස්ගම වැ³�ලම�tය 

පධාන මාHගය ඇ"~ව අ"� මාHග වල අවශ� ස්ථාන _Y_ 

ප�� සංවHධනය FIම

492,200.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     492,198.69         100% I 100%

N68133731010 6/9/2016

ඉ~fඕZට mම� ඇ�ල ආ¦තව ප�සර සංරfෂණය සඳහා 

දැ�ව� FIෙ  �ව� සZ FIම

85,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     75,000.00           88% I 100%



D68152331011 12/14/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 443 පහ�ගම ගාමෙසේවා 

වසෙ  ඉහළ හංවැ�ල ක!ද උඩ ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

293,400.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     293,363.10         100% I 100%

D68152331013 10/12/2016

කහෙහේන පාසැල උh�ල ෙව!ෙ;E ඉඩෙ  ජනතාවට පාcය 

ජල ස බ!ධතා ලබා �ෙම! හාXවන ක~අWගල - ලqගම 

මාHගය ප�සංස්කරණය FIම

24,500.00           අමා.ෙ�.

මාHග 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     24,500.00           100% I 100%

D68152331014 10/12/2016

Âඩ~Zල,ජ qගස්ව�ත පෙ;ශෙO ජනතාවට පාcය ජල 

ස බ!ධතා ලබා[ෙම! හාXවන හPෙලව� මාHගය 

ප�සංස්කරණය FIම

15,700.00           අමා.ෙ�.

මාHග 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     15,700.00           100% I 100%

D68152332003 12/27/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නාරාෙහේ!�ට 

���ගස්යාය පාර 436/265 ව�තට �Zෙසන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

515,200.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     77,873.00           15% B 35%

D68152332004 12/27/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්ටැෆH� ෙපොY පාර ( 

පාම!කඩ පාලම අසල ඇල ඉ�ර පාර ෙබෞ;ධාෙලෝක Zහාරය 

�Qපස දfවා ) සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     -                      0% Q 0%

D68152332005 12/27/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�ළපන , E;ධාHථ 

පැෙසේS ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

498,400.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     377,143.65         76% I 100%

D68152333001 12/14/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ASP කාHයාලය 

අසල Eට �ස්සාගල ෙපොY පාෙH mඩා පාලම දfවා ෙපොY 

මාHගය අ~�වැtයා FIම

1,304,400.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,290,480.00      99% I 100%

D68152333002 12/14/2016

පාYfක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අ�fව�ත අමරEංහ මාවෙ� 

පජාශාලාවට යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

447,200.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     447,167.44         100% I 100%

D68152333003 12/14/2016

පාYfක ප.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO වග උ"ර ගාම ෙසේවා වසමට 

අය� වග Zහාරස්ථානය අසල Eට ෙහොරකඳෙහේන දfවා 

ප�ෙ�වාසල ෙපොY මාHගය ප�සංස්කරණය FIම

648,900.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     648,893.89         100% I 100%



H68141233005 9/26/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද  EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා [ම

15,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     -                      0% A 10%

D68152333006 12/20/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උh��ල මැදෙගව�ත පාෙH 

`ටH 200  f පමණ �යZට දm9 පසට ඇ� ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම

650,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     645,253.33         99% I 100%

D68152333007 12/27/2016

පාYfක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  461/B උh��ල ගාම ෙසේවා 

වසෙ  ෙද�ගහව�ත අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

900,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     892,665.21         99% I 100%

H68141241001 5/12/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO නාර �Aය ෙපොmණ 

ෙපොY අ"� පාරට ZYGය ලබා [ම

116,440.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     116,439.14         100% I 100%

H68141241002 5/12/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පානYර ෙගොරකෙපොල 

m�©� ෙපොY මාවෙ�  අංක 9A දරණ ස්ථානෙO වංbෙD ��A 

ZYG ක9ව _Y_ ප�� Zතැ! FIම

41,217.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     41,217.00           100% I 100%

H68141241003 5/12/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO � පත ෙපොY අ"� 

මාHගෙO ��A ZYG ක9ව _Y_ ප�� Zතැ! FIම

25,645.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     25,645.00           100% I 100%

H68141241004 9/1/2016

පානYර වලාන එ  .ඒ. mෙH පQමග ෙපොY මාHගයට අව�රව 

පව�න ZYG ක9ව Zතැ! FIම

58,202.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     58,202.00           100% I 100%

D68152341005 12/27/2016

වා;Yව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� වා;Yව ධHම�� මාවෙ� 

Eට ZෙDකාරාම පාර දfවා �ෙවන ෙපොY හරස් පාර සංවHධනය 

FIම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     518,756.64         74% I 100%

H68141242001 10/18/2016

ක~තර පාෙ;aය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO මාවල ගාම Xලධා� 

වසෙ  මාවල හ!�ය ෙපර පාස� ෙපොY මාවෙ� ��ටා ඇ� 

ZYG ක9ව Zතැ! FIම

113,576.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     113,575.00         100% I 100%



G68133142002 12/19/2016

ෙපෙහොරව�ත ෙකො ෙපෝස්= ව�ාපෘ�ය සඳහා ය!ෙතෝපකරණ 

8ල[ ගැcම

295,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     295,000.00         100% I 100%

H68133142003 9/28/2016

ෙපොෙහොරව�ත ව�ාපෘ�ය සඳහා lව වාu ඒකකයf ස්ථාපනය 

FIම

1,830,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     1,826,676.21      100% I 100%

H68134242007 12/27/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය�  705 මාවල ගාම 

XලධාI වසෙ  ෙවXවැ�ගාල 3 වන ෙපොY පQමඟ සඳහා නල 

ජලය ලබාගැcම

248,150.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     248,150.00         100% I 100%

H68134242008 12/27/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� 705 මාවල ගාම 

XලධාI වසෙ  m�¶ව�ත ෙසෝමර�න මහතාෙW Xවස දfවා 

ඇ� ෙපොY මාHගය සඳහා නල ජලය ලබාගැcම

181,325.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     181,325.00         100% I 100%

D68152343001 12/22/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �දාගම ෙදවන පQමඟ 

කාප= අ"රා සංවHධනය FIම

3,714,400.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,714,357.72      100% I 100%

K68183143002 1/5/2017

බ�ඩාරගම පා ෙ;<ය සභාව ස" �ස්තකාල සඳහා ෙපො� 8ල[ 

ගැcම

261,500.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     261,500.00         100% I 100%

N68183143003 1/5/2017

බ�ඩාරගම පා ෙ;<ය සභාව ස" �ස්තකාල සඳහා ෙපො� 8ල[ 

ගැcම

204,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     204,000.00         100% I 100%

H68133144001 12/20/2016

ෙහොරණ පාෙ;<ය සභාෙD ෙකො ෙපෝස්= අංගනය වැt�u9 

FIම

1,336,550.45      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     1,336,550.45      100% I 100%

N68133744002 7/20/2016

ෙහොරණ නගර සභා බල පෙ;ශයට අය� වෑවල _සාන p8ය 

මාHගය ෙදපස  ප�සර සංරfෂණය සඳහා �f ෙරෝපණය

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     191,669.45         96% I 100%



N68133944003 10/12/2016

හ�ත පාසැ� වැඩසටහන ස8 ්බ!ධව පාසැ� ප�සර Xය�ව! 

දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහන පැවැ��ම - ක~තර �ස්Èfකය

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     76,247.50           76% I 100%

N68183145002 12/23/2016

මYරාවල පාෙ;<ය සභාෙD නාH"පාන බ�කාHය 

ෙගොඩනැ��ල  හා මYරාවල �ස්තකාල ෙගොඩනැ��ල  ජනස" 

FIම සඳහා අවශ� ඉ�� වැඩ Xම FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     931,748.40         93% I 100%

K68183145003 11/22/2016

මYරාවල පාෙ;<ය සභා බල පෙ;ශෙO  පජාව  FයZමට නැ�� 

FIම "G! ඔ�!ෙW  දැ�ම mසලතා  පවHධනය සඳහා 

මYරාවල පාෙ;<ය සභා නව �ස්තකාලයට �ස්තකාල ෙපො� 

ලබා [ම
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

N68141245004 11/18/2016

මYරාවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ  සහ 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා[ම

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

N68183145005 12/27/2016

මYරාවල නව �ස්තකාල ෙගොඩැනැ��ල ඇ"ලත ටP� 

ඇ�Iෙ  ව�ාපෘ�ෙO වැඩ අවස! FIම

527,000.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     527,000.00         100% I 100%

N68183145006 12/30/2016

අ �Aගල ආදHශ සංචාරක ග මානෙO අ�ය!ත ඒකකය 

සඳහා අවශ� ය!ෙතෝපකරණ  සහ ඊට අදාල උපාංග ලබා[ම

7,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     7,000.00             100% I 100%

D68133746001 5/2/2016

qල�Eංහල පාෙ;<ය සභාෙD කඳ!වාtය ෙපොY මාHගෙO 

කා9 ප;ධ�ය ෙකො!¢= FIම (අ�යර 1)

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,493,176.91      100% I 100%

H68133146002 12/20/2016

qල�Eංහල පාෙ;<ය සභාෙD ෙකො ෙපෝස්= අංගනය 

වැt�u9 FIම

451,347.50         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     451,347.50         100% I 100%

N68133746003 7/20/2016

qල�Eංහල පාෙ;aය සභා බල පෙ;ශෙO ඔ_ පැල ෙරෝපණය 

හා ප�සර සංරfෂණය

190,000.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     184,238.30         97% I 100%



N68183146004 8/29/2016

qල�Eංහල පාෙ;<ය සභා නව කාHයා¬ය ෙගොඩනැ��ල 

සඳහා කාHයා¬ය උපකරණ ලබා [ම.

2,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     2,484,804.74      99% I 100%

G68183146005 10/25/2016

qල�Eංහල  පාෙ;<ය සභාෙD නඩ�" ඒකකය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

650,000.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     585,010.00         90% I 100%

H68141247001 8/3/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO නෑබඩ මහජන 

�ස්තකාලය  සඳහා ZYGය ලබා[ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     90,155.00           90% I 100%

H68141247002 12/17/2016

ෙදොඩ ංෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද EAන Xවාස සදහා 

ZYGය ලබා[ම

45,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     -                      0% A 10%

N68134147004 10/25/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පාෙ;<ය සභාෙD නව සභා ෙගොඩනැ��ෙ� ජල 

සැපu  ලබා �ම සඳහා නළ Gඳf ස්ථාපනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     240,000.00         96% I 100%

H68141248001 9/1/2016

ම"ගම ඇලÃව ව�ත අ!නාEගල ෙකොටෙසේ අලගඩ ස්වා8 

ෙප�මා� මහතාෙW  Xවස අසල ෙපොY මාHගෙO ඇ� ZYG 

ක9ව Zතැ! FIම

46,860.00           අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     46,857.83           100% I 100%

N68141248002 10/30/2016

ෙ��වල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO මහග මැ;ද, රජෙO 

ඉඩෙ  ��A _භසාධන හා  අවමංගල�ාධාර ස8�ෙO පජා ශාලා 

ෙගොඩැනැ��ල සදහා ZYGය  ලබා [ම

25,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

ZYGබල 

ෙපෞ;ගGක 

සමාගම -                     23,760.00           95% I 100%

H68133149002 12/20/2016

ම"ගම පාෙ;<ය සභාව සඳහා  ෙකො ෙපෝස්= ගබඩා FIෙ  

කාමරයf ඉ�FIම

1,091,542.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, ඝන 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     1,091,542.00      100% I 100%

H68141249003 8/3/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ හා 

පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය 

ලබා[ම

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



H68141249004 9/26/2016

ම"ගම, nර!�tය Zහාරස්ථානය ඉ���ට ෙපොY මාHගෙO 

අව�ර ZYG ක9ව Zතැ! FIම

107,063.00         අමා.ෙ�. ලං.Z.ම -                     107,062.52         100% I 100%

K68183949005 12/30/2016

ම"ගම පාෙ;<ය සභාව ස" �_තකාල සඳහා ෙපො� 8ල[ 

ගැcම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D68152350001 6/17/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො. අය� ෙපො�ග පල-පැලව�ත 

මාHගෙO ක/Zකම<ලා ��ෙව! �රාණ Zහාරස්ථානයට ඇ� 

ෙපොY �Z_  මාHගය සංවHධනය FIම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     700,000.00         100% I 100%

N68141251002 12/27/2016

වල�ලාDට පාෙ;<ය සභාවට අය� පැලව�ත ජනපදෙO 

බ�කාHය ෙගොඩනැ��ල සඳහා ZYGය ලබා [ම

25,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම 0% O 0%

N68133752001 7/20/2016

පාG!ද �වර පාෙ;aය සභා බල පෙ;ශයට අය� බYරGය 

මහජන ¢ඩාංගනය ආ¦ත ප�සර සංරfෂණය සඳහා �f 

ෙරෝපණය

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     75,520.00           76% I 100%

N68183152002 10/25/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය සභාවට අය� �ස්තකාල ෙගොඩැ��ල 

අ~� වැtයා FIම

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,199,505.30      100% I 100%

N68141252003 10/26/2016

පාG!ද �වර පාෙ;<ය සභාවට අය� ක�ෙගදර බ�කාHය 

ෙගොඩැ��ල සඳහා ZYGය ලබා[ම

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

N68141252004 10/26/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය සභාවට අය� සහන _භසාධක සංග  

හ�ෙදොල බ�කාHය ෙගොඩැ��ල සදහා ZYGය ලබා[ම

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

N68141252005 10/26/2016

පාG!ද �වර පාෙ;<ය සභාවට අය� ල�ප¶ර පඤ්ඤාෙසේන 

බ�කාHය ෙගොඩනැ��ල සඳහා ZYGය ලබා [ම

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



G68183854002 7/20/2016

ඉං��ය පා ෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� කඳන�Aය ගාම 

XලධාI වසෙ  ෙපො�ගහෙතොට ජල ව�ාපෘ�ය සඳහා ජල 

ෙමෝටරයf ලබා [ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය 0% O 0%

G68133163002 4/20/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO රාජ� ආයතන සඳහා �Z"� ආයතන 

වැඩසටහන පැවැ��ම සඳහා කසල ෙව!FIෙ  බ¶! ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     96,135.40           96% I 100%

K68133163004 5/12/2016

මාධ� වැඩසටහ! හරහා ග පහ �ස්ÈfකෙO ජනතාව අතර 

3R සංක�පය පචGත FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, ඝන 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     300,000.00         100% I 100%

K68133163005 12/19/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO පළා� පාලන ආයතන වල සcපාරfෂක 

ෙසේවකP!ෙW ධා�තා සංවHධනය සඳහා "ප�සර 8"ෙරෝ" 

වැඩසටහන පැවැ��ම.

1,873,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     1,872,767.77      100% I 100%

K68133163006 5/12/2016

ෙකො ෙපෝස්= ෙපොෙහොරවල bණා�මකභාවය පIfෂා FIම 

සඳහා "ර!කැට වැඩසටහන" �යා�මක FIම - ග පහ 

�ස්Èfකය

250,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     250,000.00         100% I 100%

N68133963007 7/20/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පාසැ� සඳහා පා�ස�ක අධ�ාපන 

පදHශනයf පැවැ��ම

1,050,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,050,000.00      100% I 100%

K68133164003 11/18/2016

කසල කළමනාකරණය ස බ!ධෙය! බස්නා�ර පළාෙ� 

ආයතන ෙසේවකය! හා පජාව දැ�ව� FIම හා ධා�තා 

සංවHධනය FIම

350,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     346,457.87         99% I 100%

K68133164004 7/13/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පළා� පාලන ආයතන වල සcපාරfෂක 

ෙසේවකP!ෙW ධා�තා සංවHධනය සඳහා "ප�සර 8"ෙරෝ" 

වැඩසටහන පැවැ��ම.

2,200,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     2,199,719.77      100% I 100%

K68133164005 12/19/2016

මාධ� වැඩසටහ! හරහා ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ජනතාව අතර 

3R සංක�පය පචGත FIම

614,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     613,250.00         100% I 100%



K68133164006 5/12/2016

ෙකො ෙපෝස්= ෙපොෙහොරවල bණා�මකභාවය පIfෂා FIම 

සඳහා "ර!කැට වැඩසටහන" �යා�මක FIම - ෙකොළඹ 

�ස්Èfකය

150,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     150,000.00         100% I 100%

N68133964007 7/20/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පාසැ� සඳහා පා�ස�ක අධ�ාපන 

පදHශනයf පැවැ��ම

1,050,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,050,000.00      100% I 100%

K68133964008 12/27/2016

ෙ;aය Zෙ;<ය සංචාරකය!ෙW ආකHශන පවHධනය 

උෙදසා,ෙදම ටෙගොඩ හා ෙකොළඹ ෙකොQව Y �ය ස්ථාන අතර 

Y �ය මාHගය අවට ��EY FIම හා  අලංකර වැඩසටහන 

පැවැ��ම
100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     72,640.00           73% I 100%

G68133165003 4/20/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO රාජ� ආයතන සඳහා �Z"� ආයතන 

වැඩසටහන පැවැ��ම සඳහා කසල ෙව! FIෙ  බ¶! ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     98,630.40           99% I 100%

N68183165004 5/5/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය සභාව, පාG!ද�වර පාෙ;<ය සභාව, 

ෙදොඩ ෙගොඩ පාෙ;<ය සභාව යටෙ� පාලනය වන ආයතන 

සඳහා �ස්තකාල ෙපො� ලබා [ම

925,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     925,000.00         100% I 100%

K68133165005 12/19/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO පළා� පාලන ආයතන වල සcපාරfෂක 

ෙසේවකP!ෙW ධා�තා සංවHධනය සඳහා "ප�සර 8"ෙරෝ" 

වැඩසටහන පැවැ��ම.

1,225,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     1,224,939.76      100% I 100%

K68133165006 5/12/2016

මාධ� වැඩසටහ! හරහා ක~තර �ස්ÈfකෙO ජනතාව අතර 

3R සංක�පය පචGත FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     196,633.50         98% I 100%

K68133165007 12/19/2016

ෙකො ෙපෝස්= ෙපොෙහොරවල bණා�මකභාවය පIfෂා FIම 

සඳහා "ර!කැට වැඩසටහන" �යා�මක FIම - ක~තර 

�ස්Èfකය

238,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     237,708.46         100% I 100%

N68124965008 1/5/2017

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙ;<ය හා Zෙ;<ය සංචාරකය! දැ�ව� 

FIම සඳහා පා�ස�ක සංචාරක ස්ථාන �§බඳ  ෙතොර"� 

ඇ"ල� �ව� _Y_ ෙපොY ස්ථානවල සZFIම (අ�යර 2)

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     148,082.50         99% I 100%



K68172962001 3/8/2016

ආHëක පවHධන වැඩසටහන �යා�මක FIම සඳහා 

XලධාI!ෙW mසලතා සංවHධනය FIම සඳහා වැඩසටහනf 

පැවැ��ම

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

N68133962002 11/24/2016

පා�ස�ක  �නය! සැමIෙ  වැඩසටහ!  මාලාවf පැවැ��ම

223,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     222,533.00         100% I 100%

N68183962003 12/26/2016

¢ඩා හා ශIර _වතා පවHධන වැඩසටහන පැවැ��ම

564,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     564,000.00         100% I 100%

K68124962007 12/27/2016

ෙ;<ය හා Zෙ;<ය සංචාරකP! දැ�ව� FIම හා සංචාරක 

කHමා!තය පවHධනය FIම සඳහා "Amazing Sri Lanka" 

සඟරාෙD කලාප 4 f �දණය FIම

6,900,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     6,343,968.62      92% I 100%

N68133762009 5/17/2016

බස්නා�ර පළා� පාස� ආ¦ත හ�ත ප�සර ව�ාපෘ�ය 

�යා�මක FIම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     3,000,000.00      100% I 100%

G68183162010 6/1/2016

හ�E ආපදා ත�වය යටෙ� Zපතට ප� ජනයාට සහන 

සැල�මට පළා� පාලන ආයතන ෙවත ජල ෙමෝටH හා ජල 

ටැංF ලබා [ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. -                     2,987,652.80      100% I 100%

K68183962011 11/28/2016

පළා� පාලන ආයතන වල Xලධා�! සඳහා ��9 වැඩ 

සටහ! පැවැ��ම

1,515,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     1,435,000.00      95% I 100%

K68124962013 12/30/2016

 බස්නා�ර පළාත "ල ඇ� සංචාරක වැදග�කමf ඇ�  ස්ථාන 

�§බඳ පචාරය සඳහා වාHථාමය �tෙයෝ පටයf සකස් FIම

825,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     824,500.00         100% I 100%

N68133962014 12/30/2016

කැළj ගඟට අපදව� �දා හැIම හා ගංගා Ãෂණය �§බඳව 

දැ�ව� FIෙ  වැඩ�~වf පැවැ��ම

426,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     425,944.00         100% I 100%



N68133962016 10/12/2016

බස්නා�ර පළා� පාසැ� ආ¦ත හ�ත ප�සර ව�ාපෘ�ය 

�යා�මක FIම

2,460,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     2,460,000.00      100% I 100%

N68133962017 12/30/2016

කැළj න�ය Ãෂණය �ම වැලැf�මට අදාළ �යාකාI 

සැලැස්ම සකස් FIම

160,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     159,120.00         99% I 100%

K68183962018 11/22/2016

පළා� පාලන ආයතන ස" �ස්තකාල  සඳහා ෙපො� ලබා [ම 

"G! ජනතාව Fය�මට නැ��  FIෙම! ඔ�!ෙW දැ9ම හා 

mසලතාව පවHධනය හා  ධා�තාව සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     400,000.00         100% I 100%

K68124962019 11/18/2016

සංචාරකය!  සඳහා ලබා[මට  බස්නා�ර පළාෙ�  සංචාරක 

ස්ථාන �§බඳ Zස්තර ඇ"ල� අ�ෙපොතf සකස් FIම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     1,499,804.00      100% I 100%

K68124962020 12/27/2016

බස්නා�ර පළාෙ� සංචාරක ස්ථාන �§බඳව ෙ;<ය හා Zෙ;<ය 

සංචාරකය! Y�ව� FIම සඳහා LED �ව� භාZතෙය! 

�~� පචාරණයf ලබා [ම

1,400,000.00      අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. -                     1,400,000.00      100% I 100%

K68124962021 12/15/2016

සංචාරක fෙෂේතය �§බඳව අ!තH පළා� දැ�ම හා අ�දැn  

�වමා� කර ගැcෙ  වැඩ�~වf පැවැ��ම

263,500.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     263,500.00         100% I 100%

N68133962022 12/27/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfෙO ෙතොරාග� පා�ස�ක සංෙD[ ස්ථානවල 

�f ෙරෝපන වැඩසටහ! පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     48,610.00           97% I 100%

G68133162023 12/27/2016

බස්නා�ර පළාෙ� පාසැ� පජාව අතර  3R සංක�පය පචGත 

FIමට අවශ� උපාංග ලබා [ම

109,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අwකා�ය -                     105,530.00         97% I 100%

K68183962025 12/8/2016

පළා� පාලන ෙදපාHථෙ !"  Xලධා�!ෙW ධා�තා සංවHධන 

වැඩසටහන

950,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     937,921.00         99% I 100%



K67183906001 11/29/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! හ�E 

අවස්ථාවක[ �යා�මක වන ආකාරය �§බඳව දැ�ව� FIෙ  

වැඩසටහනf පැවැ��ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     49,500.00           99% I 100%

H67183106002 12/28/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A 

ම�ව�ත පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

503,329.75         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     503,329.75         100% I 100%

H67152307001 11/23/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ග පහ ෙමොරෙගොඩ ප��X 

ෙ;වාලය ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢=  කර සංවHධනය 

FIම

1,250,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,223,821.00      98% I 100%

H67152310001 4/5/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ඓ�හාEක මාළගාතැ!න ZෙDක 

ෙසේනාසනෙO නව �Z_  මාHගය සංවHධනය FIම

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,076,621.25      90% I 100%

H67152330001 9/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උfෙකොQව මාHගය හා 

ජයග� මාවත ස බ!ධ ෙකෙරන ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

490,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     485,165.08         99% I 100%

H67152342001 9/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර!�!ගල � Zජයාරාම ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,998,591.00      100% I 100%

H67152343001 9/28/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකෙලස්ග�ව, හ�ෙතොට, 

ෙෆො!ෙසේකා ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

2,330,000.00      ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     2,222,809.00      95% I 100%

H67152344001 11/17/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොQප�ෙගොඩ ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

3,575,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     720,334.00         20% I 100%

H67134152001 12/15/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පැළෑඳ Xවාස ෙයෝජනා 

කමය සඳහා පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

520,600.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     495,623.00         95% I 100%



D63152301500 11/7/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO හ�වලාන ඇ�බ= 

මහතාෙW Xවස දfවා ඇ� ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,824.99         100% I 100%

D63152301501 11/8/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙකෙහෙ� ඇ�ල 

දෑල මැද පාර ෙපො�ෙමෝල ඉ���ට ඇ� ෙපොY මාHගෙO තාර 

දමා ඇ� ෙකොටස ප�සංස්කරණය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     474,875.89         95% I 100%

D63152301502 11/8/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 97/� වැවෙගදර 

ගා.X. වසෙ  රණZ� �ෂ්පmමාර මාවෙත� මාHගය ෙදකඩ 

වන ස්ථානෙO එf පැ�තක මාHගය `ටH 150ක ෙකොටස 

සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     470,429.45         94% I 100%

D63152301503 11/8/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 57 ඒ නැ 

ෙගොtග�ෙD �� �දලාGෙW Xවස පාර ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152301504 11/8/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ඉහළ මඩ පැ�ල 

මැද ෙකොටෙසේ ස�පකාරය අසG! ඇ� කබරයාෙගොඩැ�ල 

දfවා ඇ� ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
800,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     79,895.00           10% I 100%

D63152301505 11/8/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 

m�ණෑගල පධාන පාෙර! q�ගහල!ද ෙද�ගහ�ල පාර ෙපොY 

මාHගෙO කැ� ඇ� ෙකොටස තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152301506 11/8/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ප�Gය�Aය පාසල 

පාර ෙපොY මාHගෙO තාර දමා කැ� ඇ� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     380,650.12         95% I 100%

D63152301507 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 53 �, �යග පල, 

ඉ�fෙගො�ල ක!ද ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,384.85         100% I 100%

D63152301508 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 82/�, G�Xයග මන, 

සම� මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     241,457.22         97% I 100%



D63152301509 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 90/ඒ උ"� 

කQවැ�ෙ�ගම m�¶ව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,776.50         100% I 100%

D63152301510 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 83/ඒ නැෙගන�ර 

ප�Gය�Aය ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     241,835.51         97% I 100%

D63152301511 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 91/ඒ, දm9 දාෙගො!න qY 

මැYර අස§! අඹගහකQව ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,414.33         100% I 100%

D63152301512 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 50/ඒ, නැෙගන�ර 

බලග�ල, බතලව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,174.20         99% I 100%

D63152301513 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 53/එෆ්, දm9 පරෙගොඩ, 

පරණ ක!ද ආරණ� ෙසේනාසනය ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,786.36         100% I 100%

D63152301514 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 58, අකරගම, 

ෙගොtග�ව �ලක මහතාෙW කඩය අස§! ඇ� Y�ගහ 

ෙගොtග�ව වටර�  ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,414.33         100% I 100%

D63152301515 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 53, නාවාන ප!සල 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,968.76         100% I 100%

D63152301516 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 44, ව�ෙ���ල, ගම 

මැද ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,335.64         100% I 100%

D63152301517 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 42, හ�ප, 

��වානව�ත වස!ත මහතාෙW Xවස අස§! දmණට ඇ� 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,964.17         100% I 100%



D63152301518 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කQවැ�ෙ�ගම, 

ධ මuf�කාරාම ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     165,817.45         66% I 100%

D63152301519 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙදොෙරොDව, Xම� ZකමEංහ 

මහතාෙW Xවස අස§! ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,630.01         99% I 100%

D63152301520 11/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙOමැ�ලවෙගදර මහා Zද�ාලය 

ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,414.33         100% I 100%

D63152302500 12/28/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 153/ඒ, නැෙගන�ර ¡නAයන 

ගාම XලධාI වසමට අය� ෙහ!� ක�ණාර�න පාෙH පළ� 

පQමග ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     285,255.00         57% I 100%

D63152302501 11/8/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 152 මඩවල ගා XලධාI වසමට 

අය� අරඹ මඩවල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     491,289.84         98% I 100%

D63152302502 11/7/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 154 දැවෙමො=ටාව ගාම 

XලධාI වසමට අය� දැවෙමො=ටාව ගමමැද පාර අPව! 

මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     239,687.00         96% I 100%

D63152302503 11/8/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 154 දැවෙමො=ටාව ගාම 

XලධාI වසමට අය� ¬ ෙමෝල හං�ය ප_කර T හ!�ෙය! 

දmණ පසට ඇ� ෙපොY මාHගය ආර භෙO Eට ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,900.00         100% I 100%

D63152302504 11/8/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO GයනෙW��ල සා!ත 

අ!ෙතෝX ප�Gය පාෙH ගාෙමෝදය මාවත ෙපොY මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කQනායක - 

�Ãව නගර 

සභාව -                     457,894.01         92% I 100%

D63152302505 11/7/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  71 ���ගස්කQව ගාම XලධාI 

වසමට අය� ෙන~ �Aය ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     237,982.00         95% I 100%



D63152302507 11/8/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¡නAය දm9 q;ධජය!� 

මාවෙ� ලස!ත ෙපෙHරා මහතාෙW Xවස ෙදසට යන ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

284,680.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     280,998.29         99% I 100%

D63152302508 11/8/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¡නAයන බට�ර bණෙසේන 

මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො! ¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,317.77         100% I 100%

D63152302509 11/8/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¡නAයන බට�ර මහගමව�ත 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

1,004,400.00      ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     892,696.10         89% I 100%

D63152302511 11/8/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නැෙගන�ර ¡නAයන 

ධ මාෙලෝකගම °බ! ආ!ටc මහතාෙW Xවස ෙදසට යන  

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

730,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     729,519.21         100% I 100%

D63152302512 11/8/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අරඹ මඩවල ෙපොY මාHගය 

�~� ෙකොට ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     311,540.58         78% I 100%

D63152302515 11/7/2016

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO `ග�ව, ෙස�ලක!ද පාර, 

ෙනො.418/7 ප�ං� උ�� න�රා මහ�8යෙW Xවස ඉ���ට 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     77,710.50           78% I 100%

D63152302516 11/11/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බටප�තල Eට ශා!ත ෙතෙHසා 

පාර, Eයෙදෝ�ස් මාවත ඉ���ට ෙව!ෙ;Eව�ත ෙවත ඇ� 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,515.00         100% I 100%

D63152302517 11/11/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කටාන, Ã�ය! ගස් හ!�ය 

ප_කර ෙකො��කෙ� ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගෙය! දmණට ඇ� 

ඇ�ල��ල පාර �ව! මහතාෙW Xවස ෙවත ඇ� ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     288,405.00         96% I 100%

D63152302518 11/11/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කටාන, ශා!ත අ!ෙතෝX 

මාවත, ම�ය රා{U ZYහල ඉ���ට ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     327,081.08         82% I 100%



D63152302519 11/11/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO කටාන බට�ර ක~වා�©�ව 

ෙසෝබා මහතාෙW ගෙඩො� ෙපෝර9ව ඉ���ට ඇ� ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     398,445.00         100% I 100%

D63152302520 11/11/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO mරණ, කQනායක �jදාස 

mමාර"ංග මාවෙත! වමට ඇ� 07 වන පQමග (රං{� 

මහතාෙW ෙවළඳසල අස§! ඇ� පාර) ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කQනායක - 

�Ãව නගර 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152302521 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර;ෙදො~ව, ලා�වල, X��ය 

ෙපොmණ පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,245.00         100% I 100%

D63152302522 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO mස්වල ප!සල ෙපොY මාHගෙO 

ඉ�� ෙකොටස තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     293,690.00         98% I 100%

D63152302523 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙරෝය� ගා�!, පළ� පQමග 

ෙපොY මාHගෙO දමය!� මහ�8යෙW Xවස අසළ ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,677.00         100% I 100%

D63152302524 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර;ෙදො~ව ෙDන පාර, 1වන 

ෙපොY අ"� මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     96,800.00           97% I 100%

D63152302525 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර;ෙදො~ව, ලා�වල, ජXත 

ෙ�ක�ය ��ටා ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     96,800.00           97% I 100%

D63152302526 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¡නAයන Zජය මහතාෙW Xවස 

අසළ ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     495,405.00         99% I 100%

D63152302527 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¡නAයන ර�නපාල මහතාෙW 

Xවස අසළ ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     394,322.00         79% I 100%



D63152302528 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දඹYරය කැGස්ටා මහ�8යෙW 

Xවස අසළ ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     344,007.50         86% I 100%

D63152302529 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර;ෙදො~ව, ග�ල පධාන මාHගය 

තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     588,470.00         98% I 100%

D63152302530 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කදවල ගා8U මහතාෙW 

ෙපො�ෙත� ෙමෝල අසළ ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     956,600.00         96% I 100%

D63152302531 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කදවල අPව! ද E�වා මාවත, 

පැ"  උයන පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

1,800,000.00      ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,757,080.00      98% I 100%

D63152302532 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දm9 වැGෙහේන Eංහල ZYහල 

ප_කර අෙOෂා ෙපර පාසල ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     495,145.00         99% I 100%

D63152302533 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දm9 වැGෙහේන ෙ;වස්ථානය 

ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගෙO දm9 පසට ෙලස්G මහතාෙW Xවස 

ෙවත ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     124,077.00         62% I 100%

D63152302534 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කටාන � වHධනාරාමය ඉ���ට 

ෙපොY මාHගය (නාම� මහතාෙW Xවස ෙවත ඇ�) සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     492,668.00         99% I 100%

D63152302535 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කදවල අPව! ද E�වා 

මාවෙත! හැI පැ"  උයන ii ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     246,305.00         99% I 100%

D63152302536 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කදවල අPව! ද E�වා 

මාවෙත! හැI පැ"  උයන i ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     244,599.00         98% I 100%



D63152302537 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කදවල අPව! ද E�වා 

මාවෙත! හැI වස!ත උයන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     247,011.00         99% I 100%

D63152302538 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කදවල අPව! ද E�වා 

මාවෙත! හැI ෙ�! �D ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     244,599.00         98% I 100%

D63152302539 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කදවල අPව! ද E�වා 

මාවෙත! හැI මැP උයන ii ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,864.00         100% I 100%

D63152302540 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කදවල අPව! ද E�වා මාවත, 

වස!ත උයන ඉ���ට ඇ� ර!ජ! මහතාෙW Xවස ��A 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     234,182.00         94% I 100%

D63152302541 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �fඅ�තන - `ග�ව පාෙH 

`.50f ඉ��යට �ය ප_ වමට ඇ� අ~� ව�ත (අංක 01) 

පQමෙග� ¬ පද  FIෙ  මධ�ස්ථානය ෙවත ඇ� ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     410,421.20         82% I 100%

D63152302542 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කටාන බටප�තල Eට ශා!ත 

ෙතෙHසා පාෙH Eයෙදෝ�ස් මාවත ඉ���A! ෙව!ෙ;Eව�ත 

ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     493,265.00         99% I 100%

D63152302543 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කටාන Ã�ය!ගස් හ!�ය 

ප_කර ෙකො��කෙ� දfවා ඇ� ෙපොY මාHගෙය! දmණට ඇ� 

ඇ�ල��ල ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     296,905.00         99% I 100%

D63152302544 11/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කටාන ශා!ත අ!ෙතෝX මාවත, 

ම�ය රා{U ZYහල ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     164,750.22         82% I 100%

D63152302545 11/8/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර;ෙදො~ව, �"ගම පධාන 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     786,993.55         98% I 100%



D63152302546 12/19/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 198 ඒ ගා.X. වසමට අය� 

අලව"ෙගොඩ, Y �යපළ ප_කර `ටH 30 f �ය ප_ ව පසට 

ඇ� දඹYෙH පාර ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,795.00         100% I 100%

D63152302547 12/19/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 199� ගා. X. වසමට අය� 

5�/48 Eට 5/�/50 දfවා Xවාස ��A ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     151,755.00         61% I 100%

D63152302548 12/19/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 199� ගා. X. වසමට අය� 

3/�/26 Eට 3/�/30 දfවා Xවාස ��A ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     137,930.00         55% I 100%

D63152303500 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ද~වෙකොQව ශා.ආනා පාර අංක 

494 ඒ G�නෙO ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 499,342.98        499,342.98         100% I 100%

D63152303501 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙප�ය��ල ශා.අ!ෙතෝX ෙපොY 

මාHගය අවසානෙO ඉ�� ෙකොටස  සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 499,754.43        417,220.14         83% I 100%

D63152303504 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ද~වෙකොQව ශා.Iටා පාෙH අංක 

448 ඉ���ට ෙපොY අ"� මාHගය  සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 599,639.00        564,704.20         94% I 100%

D63152303505 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙනො.163, කැ�!ෙගොඩ 

ගාමෙසේවා වසෙ  කැ�!ෙගොඩ සරfmව _�වල මාවත ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 596,330.00        591,065.15         99% I 100%

D63152403506 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙනො 285/1, කැ�!ෙගොඩ 

ප�9ගම ෙපොY මාHගෙO ෙපොY කා9ව සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 344,177.00        343,694.00         69% I 100%

D63152403507 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ද~පත ග�කQව පාෙH 

���ගස්කQව ප!ස� පාර ෙපොY මාHගය අසළ ඇ� ෙපොY 

කා9ව සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 299,359.00        271,410.64         90% I 100%



D63152303508 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙනො 49/8 තfFයා පාර 

ෙපෝරෙතොට ෙකො��කෙ� ප�ං� එ .එස්.එ  Xසා �! 

මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 199,042.00        197,367.28         99% I 100%

D63152303509 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඒ�"කාල සංචාරක �රවරයට 

හැෙරන ක=Qව හ!�ෙO ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 99,136.00          98,465.02           98% I 100%

D63152303510 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙනො 35,�රකද�ර පාර, ක=Qව 

`ග�ව m�ස ගඟ අසල ��A ෙපොY වැG පාර සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 9,913,642.00     92,829.58           93% I 100%

D63152303511 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙනො103,`�ගම පාර `ග�ව 

ප�ං� Xසා කI  මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගෙO 

ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 187,175.10        187,175.01         94% I 100%

D63152303512 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙනො 40/6 තfFයා පාර 

ෙපෝරෙතොට ෙකො��කෙ� ප�ං� අ�Y� හ�H මහතාෙW Xවස 

ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 199,042.00        190,305.00         95% I 100%

D63152303514 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස�!ඩස් පාර �ෆාP හා{යාH 

මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 99,900.00          99,900.00           100% I 100%

D63152303515 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO `�ගම පාර �ó� හා{යාH 

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය සංවHධනය F�ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 99,929.00          91,999.00           92% I 100%

D63152303516 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO `�ගම පාර අතායා මහ�8යෙW 

Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 99,604.00          99,604.00           100% I 100%

D63152303517 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙනො 21/8 ජයර�න පාර 

රබHව�ත EªG මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 99,779.00          99,707.37           100% I 100%



D63152303518 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO `�ගම පාර, ෙනZ�ද E�වා 

මාවත ස�f මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 199,871.00        100,000.00         100% I 100%

D63152303519 11/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 12/2 ] මා මස්{� මාවත 

�යාස් මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය F�ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 99,972.00          -                      0% O 0%

D63152303520 12/9/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ව�පන  අංක 6, ප�ලනෙ�න 

ෆා  පාර ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     316,046.10         63% I 100%

D63152304500 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොර පැ�ල, 

Zමලq;w මාවත, 105/1 ෙහොර පැ�ල උ"ර ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,063.59         100% I 100%

D63152304501 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නPවල පජාශාලාවට යන 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,014.25         100% I 100%

D63152304502 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නැ/ෙදොරණෙගොඩ 

බ�ඩාර වටවල රණZ� මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,391.60         100% I 100%

D63152304503 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොර පැ�ල / ද 

ෙකර8jය මාතෘ සායනය අසල Xම� වhබාස් මහතාෙW හා 

ෙපම�ර�න මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,809.80         100% I 100%

D63152304504 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාෙබොදල 

8tල!�ව�ත ජය!ත මහතාෙW Xවස අසG! යන  ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,355.45         99% I 100%

D63152304505 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පGයAයන ෙබෝෙගොඩ 

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     198,890.55         99% I 100%



D63152304506 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මැඩෑ��ල Xම� 

ප;මE� ජයEංහ මහතාෙW Xවසට යන මාHගය Zජය මාවෙ� 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,264.20         100% I 100%

D63152304507 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මැඩෑ��ල ජය මාවත 

මාHගය ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     241,613.90         97% I 100%

D63152304508 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නැදග�ව තැපැ� 

ෙප=Aය ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     495,328.35         99% I 100%

D63152304509 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උ!නා�ව පජා ශාලාව 

අසG! ඇ� පාෙH පළ�වන ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304510 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගම!ෙගදර ෙ;වාල පාර 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304511 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උ!නා�ව b�ෙW 

ව�ත පාර ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304512 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උ!නා�ව ෙවරළබඩ 

පාර ෙපොY මාHගෙO ඉ�I � ඇ� ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304513 11/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උ!නා� සHෙවෝදය 

ව�ත පාර  ෙපොY මාHගෙO කැ� �ය ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304514 11/7/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

ග�ෙලො�ව, අ~� පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%



D63152304515 11/7/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

ග�ෙලො�ව, තfFයා ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304516 11/7/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

ග�ෙලො�ව, �©රා මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304517 11/7/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

ග�ෙලො�ව, පධාන මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304518 11/7/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

ග�ෙලො�ව, ] මා මස්{� මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152304519 12/21/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

ග�ෙලො~ව, අ~� පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152305500 11/8/2016

`Iගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අංක 1/� 

ෙලෝ�වාෙගොඩ දmණ ගාම Xලධා� වසම ෙකලවර F"ලක!ද 

අමරE� මහතාෙW Xවස ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම
750,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     748,418.99         100% I 100%

D63152305501 11/8/2016

`Iගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මා�ෙහේන වැව අසල 

Eට එ .ඒ ආ�යර�න මහතාෙW Xවස ෙදසට යන ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,924.55         100% I 100%

D63152305502 11/8/2016

`Iගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙලෝ�වාෙගොඩ නගරය 

ෙකලව�! ෙලෝ�වාෙගොඩ m�Yව�ත ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය  FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,055.41         100% I 100%

D63152305503 11/8/2016

`Iගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අfකර 20 ෙකොස්ෙහේන 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     491,402.51         98% I 100%



D63152305504 11/8/2016

`Iගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ග�ග�ව mඹ�ඔ�ව 

ගම මැද පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,214.11         100% I 100%

D63152305505 11/8/2016

`Iගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ක�එ§ය ෙකොටක!ද 

එfස� මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය  FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,898.83         100% I 100%

D63152305506 11/8/2016

`Iගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO නා�ලව, පස්යාල 

Xලා  මහතාෙW Xවස ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,713.30           100% I 100%

D63152305507 11/8/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක ම��Aය, ප!දාල ෙපොY 

මාHගෙO ෆා�� හ`� හස්ර� ම�ලZෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     149,239.90         99% I 100%

D63152305508 11/8/2016

`Iගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පස්යාල, නා�ලව, 

ෙනො 238 � Xවෙසේ ප�ං� එ . £. ආ�f මහතාෙW Xවස 

ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     149,225.82         99% I 100%

D63152305509 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 03 ඒ නා�ල ගා.X. වසෙ  

ෛවද� �ව! මහතාෙW Xවස අස§! ඇ� පාරව�ත, 

කැබැ�ලවල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,986.22         100% I 100%

D63152305510 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 334 Â�ෙකොQව ගා.X. 

වසෙ  ෆ්ô!fල!�ව�ත ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,908.52         100% I 100%

D63152305511 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 360 රදාවh!න ගා.X. 

වසෙ  ක ම��Aය Eට ෙකොෙහොZලව�ත ෙවත ඇ� ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     484,056.15         97% I 100%

D63152305512 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 09 � m�Yව�ත ගා.X. 

වසෙ  ෙH�ෙW=Qව අසළ Eට ග�ෙWක!ද ෙදසට ඇ� ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     999,539.12         100% I 100%



D63152305513 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 26, ක�- ප�ෙලෙවල 

ගා.X. වසෙ  ෙකොටක!ද Eට හා�Aගම ෙවත ඇ� ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     998,933.77         100% I 100%

D63152305514 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 13 ඒ තලගල ගා.X. වසෙ  

ග�ෙකො�ය අස§! ෙවල මැද ෙපොY මාHගය ආර භෙO Eට 

ඉ��යට ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     999,306.80         100% I 100%

D63152305515 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 26 ක�- ප�ෙලෙවල 

ගා.X. වසෙ  ෙකොටක!ද, ෙන~ Zල අසළ හා�Aගම Zද�ාල 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     998,838.95         100% I 100%

D63152305516 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 338 ඒ ග�ග�ව ගා.X. 

වසෙ  සම� මාවත ෙපොY මාHගෙO ඉහළ ෙකොටස ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,100.60         100% I 100%

D63152305517 11/23/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 14 � ෙපො�ෙතක!ද 

ගා.X. වසෙ  ග� කෂර එක අසළ Eට ක!ද ෙවත ඇ� ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     998,761.77         100% I 100%

D63152305518 12/19/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 11 මY��Aය, 

අර~ගහව�ත, ගම මැද පාර (ෙවද මහතාෙW Xවස අසළ) ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,079.31         100% I 100%

D63152305519 12/19/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ද�Qව bෙ� මහතාෙW Xවස 

අසළ ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,508.85         100% I 100%

D63152305520 12/21/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙද�ගහමැÏ�ල උණ ප¶ර 

අස§! ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     148,663.35         99% I 100%

H63183106500 10/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙDය!ෙගොඩ රංග 

ශාලාෙD ඉ�� වැඩ Xම FIම

13,000,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 0% O 0%



D63152306501 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙDය!ෙගොඩ, ¡!ෙදXය 

� ශා!තාරාමය ෙමෙහණවරට �Zෙසන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

650,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     424,932.03         65% I 100%

D63152306502 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙDය!ෙගොඩ, පා ෙගෝZ 

ව�ත 03 වන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     491,332.00         98% I 100%

D63152306503 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පස්යාල, කල��Aය, 

�හ!�ර  ව�ත ෙව!ෙ;E ඉඩෙ  1 වන හරස් පQමග ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     815,021.28         82% I 100%

D63152306504 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ව"�Aවල මාඉ�ල 

�යර�න මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     692,843.28         99% I 100%

D63152306505 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නාපාෙගොඩ ඉහළගම 

පධාන පාර හා පධාන වටර�ෙ  ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     197,813.00         99% I 100%

D63152306506 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ම�ව�ත ස ෙබෝw 

Zහාරය අසල 1 වන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,987.28         100% I 100%

D63152306507 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO එ�ලfකල � ªj 

මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     398,045.48         100% I 100%

D63152306508 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙවලෙගදර �යකෙ� 

ගලඋඩ ෙගද�! මැ;ද�Aය m�� යාය ෙදසට �ෙවන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,063.48         100% I 100%

D63152306509 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙDබඩග�ල ප!සල පාර 

ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,833.30         100% I 100%



D63152306510 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කළෙගtෙහේන, 

ස�ගස්තැ!න ෙ y�� 4 වන ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

D63152306511 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කල��Aය මැදල!ද 

ව�ත ෙසෝමා අPරාංගc මහ�8යෙW Xවස ෙදසට �ෙවන 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,189.80         100% I 100%

D63152306512 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කල��Aය 

ඇ�ල��ෙල! �වර පාරට �ෙවන ෙවල මැ�! වැ� ඇ�  

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     296,864.00         99% I 100%

D63152306513 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කරස්නාගල 

ෙපො�අ"තැ!න මානාකැෙ� වරකාමඩෙහේන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,217.83         100% I 100%

D63152306514 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක�රාග�ල ප!Xල 

මාHගයට ��ණලා ඇ� Xල�ය ෙසවන ෙදසට �ෙවන ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     399,207.10         100% I 100%

D63152306515 11/8/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ව�ග ��ල 

ක�ණාෙසේන මංචනායක මහතාෙW Xවස ෙදසට �ෙවන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     348,501.00         100% I 100%

D63152306516 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ලා���Aය °පව½ 

මහ�8යෙW Xවස ෙදසට �ෙවන ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     198,327.50         99% I 100%

D63152306517 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8!හාS මාවත, අ��දා 

දහ  පාසල ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     148,765.60         99% I 100%

D63152306518 11/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 484 �හා�ය ෆා�f 

මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     119,355.23         80% I 100%



D63152306519 11/8/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වාරණ පාර, �යාස් 

පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     198,477.20         99% I 100%

D63152306520 11/7/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �නාප�9ව 

ච!දපාල මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගෙO පැ� 

බැ ම සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152306521 11/7/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO F�F�ත��ල 

ෙකොස්කඳවල ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,492.84         100% I 100%

D63152306522 11/7/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මංගල n�ය 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,444.40         100% I 100%

D63152306523 11/7/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මාතලාන mමාර 

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,815.60         100% I 100%

D63152306524 11/8/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මාතලාන 

ව�ෙපොල මාHගෙO ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,882.80         100% I 100%

D63152306525 11/8/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO mරවලාන 

ච!දෙH මහතාෙW Xවස ��A ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     238,813.45         96% I 100%

D63152306526 11/7/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO හWගල උ�� 

මහතාෙW Xවස අසල ��A ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     246,633.50         99% I 100%

D63152306527 11/7/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO එ�ලfකල 

ප��X ෙ;වාලය අසG! යන 2 වන ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,775.60         100% I 100%



D63152306528 11/7/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙගොරකෙදjය 

ච8!ද මහතාෙW Xවස ��A ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,166.20         100% I 100%

D63152306531 11/8/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කQවස්ෙගොඩ 

ෙපොY මාHගෙO පැ� බැ ම සකස් කර සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     149,141.45         99% I 100%

D63152306533 12/21/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඕෙගොඩෙපොළ, ම_දාX 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     98,065.80           98% I 100%

D63152307501 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබො�ලත දmණ ගාම සංවHධන 

මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     246,832.00         99% I 100%

D63152307502 11/8/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාෙකZට ෙගෝනගහ ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     241,099.02         96% I 100%

D63152307503 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැGෙD�ය �ංm�"ව ස්8� 

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,780.00         100% I 100%

D63152307504 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පහළගම ෙකොස්ඕZට පධාන 

මාHගෙO ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     234,824.50         94% I 100%

D63152307505 12/8/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉ��ෙගොඩ ôනගල පාෙH අ"� 

මාHගය (04 වන පQමග) ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152307506 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 215 ඒ දm9 ගල�Aයාව 

_භEංහ මාවත (ෙබ!ඩා ZD) මාHගය ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     246,919.95         99% I 100%



D63152307508 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ග පහ ඉåෙගො�ල bණර�න 

මහතාෙW කඩය අසG! ඇ� Zකම මහතාෙW Xවස අසල 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     249,796.62         100% I 100%

D63152307509 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බ¶ව"ෙගොඩ ZYGබල 

ම�ඩලෙO ආ� මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     249,903.96         100% I 100%

D63152307510 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ග පහ Eයනෑ පාෙH ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     248,482.80         99% I 100%

D63152307511 11/8/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබොරGයවත මැදව"ෙගොඩ ගම 

මැද ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     499,796.73         100% I 100%

D63152307512 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මැදව�ත qYමැYර අසG! 

දm9 පැ�තට ඇ� ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස  සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     249,387.01         100% I 100%

D63152307513 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ~�ගම උ"ර ගාමෙසේවා 

වසෙ  අඹ ෙසවන  ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     240,959.94         96% I 100%

D63152307514 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමො³!න පජාශාලාව අසG! 

ෙව�යාය දfවා ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     249,049.19         100% I 100%

D63152307515 11/7/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO යfකල, ග පහ පධාන 

මාHගෙO අ"� මාHගයf වන ��" මාවත ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     493,302.73         99% I 100%

D63152307520 12/14/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO � ෙබෝw පාෙH 3වන පQම�! 

වමට ඇ� Xමල ප�ම මහතාෙW සහ අෙනm� Xවාස වලට 

යන ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය n�ම.

330,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     330,000.00         100% I 100%



D63152307522 12/14/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO පහළගම ගම මැද පාර ප!සල 

පාර යාවන ෙපොY  අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

620,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     620,000.00         100% I 100%

D63152307523 12/14/2016

ග පහ පා.ෙ� කාHයාලෙO පහළගම  ජය!ත අ�Zස් 

මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම.

310,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     310,000.00         100% I 100%

D63152307524 12/14/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ�9ෙගොඩ සණස බැංmව 

අසG! ගම! ග!නා ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම.

240,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     163,519.82         68% I 100%

D63152307526 12/21/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දm9 ඇඹර~ව 242/� ග.X. 

වසෙ  පතහ නාන §ඳ ��ටා ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     297,560.00         99% I 100%

D63152307527 12/21/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උ"� ඇඹර~ව 242 � ගා.X. 

වසෙ  Xග ��ෙල! Zහාරස්ථානයට හැෙරන හ!�ය අසළ 

සමරEංහ මහතාෙW ඉඩම අස§! ඇ� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     493,744.00         99% I 100%

D63152307528 12/21/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බැ�tය��ල, ස්වHණ ජය!� 

මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152307529 12/21/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බැ�tය��ල, ස්වHණ ජය!� 

මාවත, 4 වන පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H63152307530 12/30/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ග පහ � ෙබෝw පාර ෙපොY 

මාHගෙO ප�ක ෙD�කාව  සංවHධනය FIම

1,970,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     1,970,000.00      100% I 100%

D63152308500 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජා ඇල, කපාල ක!ද මාHගෙO, 

රණ�ර පනා!Y මහතාෙW Xවස අසල 2 වන පQමග ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     223,495.20         89% I 100%



D63152308501 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙ©රල!ද Y �යපළ �QපE! 

ඇ� ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     999,660.97         100% I 100%

D63152308503 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Xව!දම ෙ;වාලය ඉ���ට 

[පා� මහතාෙW Xවස අසල ඇ� ෙපොY අ"� මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152308504 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Xව!දම එfස� මාවෙ� 1 වන 

පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     239,405.87         96% I 100%

D63152308505 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඳාන හ�ෙගොඩ වටර�  පාෙH 

අංක 255 ස්�ව! මහතාෙW Xවස අසල ඇ� ෙපොY අ"� 

මාHගය  ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     422,279.42         94% I 100%

D63152308506 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාගම ඉහළගම අංක 1081/ඒ 

G�නෙO ප�ං� �."ෂාර ස ප� යන අයෙW Xවස අසල 

_ගතාරාම මාවත 3 වන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

215,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     189,943.54         88% I 100%

D63152308507 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාගම ඉහළගම අංක 1081/ඒ 

G�නෙO ප�ං� mමාර පනා!Y යන අයෙW Xවස අසල ඇ� 

ෙපොY  අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

175,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     159,439.03         91% I 100%

D63152308508 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාගම ෙකෝ�යාව�ත �qY 

මාවත මාHගෙO 6 වන පQමග ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     246,730.90         99% I 100%

D63152308509 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාගම ෙ©රල!ද අංක 89 Xවස 

අසල ෙපොY නාන §ඳ ඉ���ට ෙපොY මාHගය  ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

465,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     464,982.52         100% I 100%

D63152308510 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාගම ෙකෝ�යාව�ත �qY 

මාවත මාHගෙO 4 වන පQමග ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

285,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     280,310.33         98% I 100%



D63152308511 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාගම, කැටෙWව�ත, ෙ;වමාතා 

_�වමට ව පE! ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152308512 10/21/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO "ඩැ�ල, mඩහකෙපොල ෙපොY 

අ"� මාHගය ("ඩැ�ල Y �යපල අසල පාර) කාප= කර 

සංවHධනය FIම

310,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     309,410.23         100% I 100%

D63152308513 10/25/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Xව!දම, අංක 306 ව"රාන 

වටර�  මාHගෙO ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     291,131.11         97% I 100%

D63152308514 10/25/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO යfකhව, qංFද පාර, ෙදවන 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

D63152308515 11/8/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO දm9 Xව!දම 

ව"රාන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152308516 11/7/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ව�ෙපොල ෙසෝම�ර 

මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     999,419.01         100% I 100%

D63152308517 11/7/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ඒකල ප!දල පාෙH � 

ධHම Zජයාරාම ප!සල ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     496,843.10         99% I 100%

D63152308518 11/7/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO බQව�ත ෙරෝස ගා�! 

පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     966,813.48         97% I 100%

D63152308519 11/8/2016

ජා ඇල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උ"� බටගම � _මන Zහාර 

මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

889,015.43         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     889,015.43         100% I 100%



D63152308520 11/7/2016

ජා ඇල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දm9 බටගම ජය!� මාවත 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,800,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,744,273.34      97% I 100%

D63152308527 11/11/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඳාන, බාල¨�ය මාවත 

ෙටXස! ෙසො!�ර මහතාෙW Xවස අසළ ඇ� ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,069.67         100% I 100%

D63152308528 12/20/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නාරංෙගොඩපා~ව, ෙයො�! 

මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,100,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,079,957.33      98% I 100%

D63152309500 11/7/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO "hෙD ෙගදර ෙද�ගහ පාෙH 

නැ��ය මHZ! මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය තාර 

ෙයොදා සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     297,843.18         99% I 100%

D63152309501 11/7/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¡!ෙක!ද ප�Gය පාෙH 

නැ��ය කැc මයාෙW මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය 

තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,738.74         97% I 100%

D63152309502 11/7/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැGසර සම� මාවත සම!ත 

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,302.12         99% I 100%

D63152309503 11/7/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහබාෙW 121 ව�ත ෙපොY 

මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,350.51         100% I 100%

D63152309504 11/7/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැGසර ශා!ත ම�යා පාෙර! 

හැෙරන 1 වන අ"� මාHගෙO ශ 8 මහතාෙW Xවස අසල 

ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,312.00         100% I 100%

D63152309505 11/7/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¡!ෙක!ද ප�Gය පාෙH 

E�යාව½ මහ�8යෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,583.69         100% I 100%



D63152309507 11/7/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාග මන පධාන පාෙH අවසාන 

ෙකොටස තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     449,438.75         100% I 100%

D63152309508 12/14/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරෙප, E�වHධන පාර බස් 

ඇ!ටc මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,556.11         100% I 100%

D63152309509 12/14/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO "hෙවෙගදර පාර tලා! 

මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,520.41         100% I 100%

D63152310500 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ©�ෙගව�ත ෙ�ක�ය 

පහළ මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,292.10         99% I 100%

D63152310501 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝණෙහේන මාHගෙO 

ළමා Xවාසය ඉ�රෙය! අ�ර මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� 

�SෙD පාHf ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,117.30         100% I 100%

D63152310502 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනෙහේන 

ෙකෙස�ව�ත 15 වන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     397,740.25         99% I 100%

D63152310503 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙපොmණ හ!�ෙය! 

හැI �ගෙවල පාෙර! වමට ඇ� 01 වන පාෙH ලස!ත 

මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     292,411.55         73% I 100%

D63152310504 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO වරපලාන ��ලෑව 

(ෙ �ල!� ව�ත) ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,493.20         99% I 100%

D63152310505 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ¨�ගම <ලවංශ 

මාවෙත! වමට ඇ� 02වන පQමෙග! වමට හැෙරන ෙපොY 

අ"� මාHගය (_X� මහතාෙW Xවස අසළ Eට) සංවHධනය 

FIම
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,715.25         99% I 100%



D63152310506 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ර �"ගල රබH ව�ත 

මාHගෙO ර!�" උයන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,884.55         100% I 100%

D63152310507 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO වෑබඩ නැෙගන�ර 

8�ලගහව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     399,047.75         100% I 100%

D63152310508 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ¨�ගම හං�ෙය! 

හැIයන ෙබ!තර ෙ�ක�ය ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,222.50         100% I 100%

D63152310509 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කඩවත ගෙ���ල පාර 

01 ක9වට �Y�! ප�රාජ මහතාෙW සහ ෙසේර  මහතාෙW 

ඉඩ  අත�! ��A ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     297,302.53         99% I 100%

D63152310510 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 287 �, නැෙගන�ර 

මාවෙ� "!වන ෙපොY අ"� මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම (`ටර150)

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     503,195.60         63% I 100%

D63152310512 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ව�තල, එෙõර��ල 

පාස� මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     197,763.05         99% I 100%

D63152310513 11/8/2016

මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ව�තල, එෙõර��ල 

සම� මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,736.10           100% I 100%

D63152310514 11/8/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �Qව�ෙගොඩ, හ��ට, ෙකෝරල 

ෙසේනාසන Zහාරස්ථනය ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

149,306.28         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152310515 11/8/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනෙහේන, බ�ඩාරනායක 

මාවත, සැන_ම පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,129.00         100% I 100%



D63152310516 11/8/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කැ!දGය;දපා~ව බට�ර 

ධHමපාල මාවත, හ�වන පQමග ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     482,408.15         96% I 100%

D63152310517 11/8/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනෙහේන දmණ එස්.ෙf. 

ෙපේමE� මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     391,961.80         78% I 100%

D63152310519 11/8/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO F�මැAයාගාර, ගම මැද පාර ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

D63152310520 11/8/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනෙහේන එස්.�. එෆ්. පාර 6 

වන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

D63152310521 12/14/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඩවත, ෙගෝනෙහේන, එස්. �. එෆ්. 

කඳ�ර මාHගෙO ��A �ර ෙපෙදස ෙපොY මාHගෙO අවස! 

ෙකොටස සංවHධනය FIම

350,693.72         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     336,292.15         96% I 100%

D63152310522 12/19/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අඹගස්�Aය, ෙපො�Ãව ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,120.40         99% I 100%

D63152311501 11/7/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ක�ල!ද ෙදොමළගම 

පාෙH ඇ�Z! මහතාෙW Xවස අසG! පහළට ඇ� ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     392,465.45         98% I 100%

D63152311502 11/8/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 411/ඒ, පා~ගම 

බට�ර - පා~ගම ස බ!ධ©ෙප�ම ෙපොY මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     390,954.90         98% I 100%

D63152311503 11/7/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO වාක~වාව දm9 

ම�ව�ත පාර පට! ග!නා තැන Eට ඉ��යට ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,618.50         100% I 100%



D63152311504 11/7/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO නාර ෙපොළ 

කැF�ෙදjය මාවත ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

D63152311505 12/8/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ�රාෙගොඩ මහව�ත 

පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,202.10         100% I 100%

D63152311506 11/7/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO නාර ෙපොළ 

බQෙහේන පාර ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,441.40         100% I 100%

D63152311507 11/7/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පහළ මා�Aගම 

ෙතොQපළ පාර ෙපොY මාHගෙO ෙකොටසf ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,951.00         100% I 100%

D63152311508 11/8/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කැ!දෙගො�ල ග� 

අ�ණ යාෙවන ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     399,043.00         100% I 100%

D63152311509 11/7/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙDරහැර 

m�¶ෙගො�ල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,557.30         100% I 100%

D63152311510 11/7/2016

ෙදො ෙප පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ඉY�ග�ල ගාමෙසේවා 

වසෙ  ෙකො8�ලාව�ත පාෙH දmණට ඇ� "!වන ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     596,189.55         99% I 100%

D63152311511 12/14/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ම�ඩාවල, මහෙමර ප!සල 

�Qපස, මහෙමර පාෙH ෙව!ෙ;E ව�ත හරහා ඇ� ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     393,972.60         98% I 100%

D63152312500 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාªම, �ංව�ත, ස ප� රණZ� 

ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     198,745.84         99% I 100%



D63152312501 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක¶ෙබොඩ lවන Xවාස ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     398,231.50         100% I 100%

D63152312502 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාෙකොළ දmණ, ගා8U මාවත 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     440,990.34         88% I 100%

D63152312503 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙරෝය� ගාHඩ! ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     398,119.80         100% I 100%

D63152312504 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වhෙDගම, Xසල මාවත ෙපොY 

මාHගය  ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     174,874.47         87% I 100%

D63152312505 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Õ ස් හබරග�ව සාම මාවත 

(ªයගම බට�ර) ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     494,724.12         99% I 100%

D63152312506 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO ªයගම සම� මාවත ෙපොY 

මාHගෙO අවස! ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     496,543.80         99% I 100%

D63152312507 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO E�මංගල පාර, 06 වන පQමග, 

ෙව!ෙ;Eව�ත �=ටXයට ළ�! ඇ� ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     490,077.05         98% I 100%

D63152312508 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වhෙDගම, ප�Gය පාර ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     293,851.32         98% I 100%

D63152312509 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉහළ ªය!Zල, ශමදාන මාවෙ� 

8�ලගහව�ත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     492,882.85         99% I 100%



D63152312510 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO E�මංගල පාෙH, පළ� 

පQමෙග�, ව පස ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     286,830.00         96% I 100%

D63152312511 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO E�මංගල පාෙH, ෙදවන 

පQමෙග� ෙපොY අ"�  මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     295,973.00         99% I 100%

D63152312512 10/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාවරමංtය, �9 ෙපෝර9ව 

පාෙH,  03 වන පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     393,089.90         98% I 100%

D63152321500 11/8/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 02 ජාවා පQමග, 

�ස්G  ෙ;වස්ථානය ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
1,550,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     1,043,359.08      67% I 100%

D63152321501 11/8/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 02, ස්Qව� ��ය, අංක 

42 ෙපොY ව�ත "ළ ඇ� ෙපොY මාHගය  m=A ග� අ"රා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     294,325.00         59% I 100%

D63152321502 12/28/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 02, බPය"�ලා 

අ©රාS පQමග, අංක 15 ෙපොY ව�ත "ළ ඇ� ෙපොY මාHගය 

m=A ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     498,950.00         100% I 100%

D63152321505 11/8/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 10, මා§ගාව�ත 

ෙපොෙදස, අංක 151/21 Eට අංක 151/26 දfවා �Qපස ඇ� 

ෙපොY මාHගය m=A ග� අ"රා සංවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     284,714.00         95% I 100%

D63152321507 11/8/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 02, ප�Gය ��ය, 

අහම� පQමග ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙදවන අ�යර 

යටෙ� m=A ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     294,325.00         98% I 100%

D63152321508 11/8/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 02, වෑක!ද පාර, 

අංක 84 දරණ ස්ථානෙO ඇ� ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

m=A ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,575.00         100% I 100%



D63152322500 11/15/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැ�ල �Aය 

F�ත ප�ව පාර අංක 80/11 Eට 80/9 දfවා Xවාස ��ටා 

ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

417,500.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     300,000.00         72% I 100%

D63152322501 11/15/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැ�ල �Aය, ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව අංක 25 Eට 25/11 හා 25/6/11 දfවා Xවාස 

��A ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

209,500.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     209,103.40         100% I 100%

D63152322502 11/15/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැ�ල �Aය, ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව අංක 162/10 Xවස ඇ"~ ෙවන� Xවාස 

��ටා  ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

223,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     222,911.22         100% I 100%

D63152322503 11/15/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහq�ග�ව, අංක 

61/1/ෙS Eට 60/13 හා 60/8 Eට 60/10 දfවා Xවාස ��A 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     746,713.20         100% I 100%

D63152322505 11/15/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැ�ල �Aය, 

බ!tයාව�ත පාර අංක 302/6/� Eට 302/12/ඒ සහ 302/6/එ� 

Eට 302/12/ෙS දfවා Xවාස ��A ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     995,852.35         100% I 100%

D63152322507 11/24/2016

ෙකොෙළො!නාව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැ�ල �Aය, 

ෙමොරගහව�ත පාර, අංක 207 ෙපොY ව�ත "ළ ඇ� ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= අ"රා සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     167,925.00         84% I 100%

D63152323500 11/8/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාජ��ය, 03 වන 

පQමගට සමා!තරව ��A අංක 42 රං{� මහතාෙW Xවස 

දfවා ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
450,000.00         ප.පා.ෙකො.

� 

ජයවHධන�ර 

ෙකෝ=ෙ= මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D63152324500 10/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අරංගල, ජයග� මාවත ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     449,824.00         90% I 100%

D63152324501 10/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අරංගල, ෙහෝක!දර පාෙH 

සE� ෙගොස�ය ඉ���ට ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     492,622.00         99% I 100%



D63152324502 10/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අරංගල, ජයග� මාවෙ�, 03 

වන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     495,331.00         99% I 100%

D63152324503 10/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අරංගල, කහ!ෙතොට පාෙH, 

ධHමාෙශෝක මාවත ෙපොY මාHගෙO අංක 280/� Xවස අසළ Eට 

ඉ��යට ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     495,364.10         99% I 100%

D63152324504 10/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැGZට, Zල!ග�ව මාHගෙO 

ෙපොY නාන §ඳ අසළ ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     499,299.00         100% I 100%

D63152324505 10/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාළෙä, _Eලාරාම පාෙH, 8 

වන ෙපොY පQමග සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     498,794.00         100% I 100%

D63152324506 10/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාළෙä, ඉ_��ර, 3 වන 

ෙපොY පQමෙW �� ෙකොටස ඉ!ටෙලොf ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     248,708.60         99% I 100%

D63152324514 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල මැ�වරණ 

ෙකො=ඨාසෙO කලප~වාව පාස� මාවත EYහ��Aය ඉ��ෙය! 

පහල පාර 2 වන පQමග 354 Xවෙසේ Eට ඉ��යට ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය 

FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     499,078.44         100% I 100%

D63152324515 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල මැ�වරණ 

ෙකො=ඨාසෙO මාලෙä _�Y මාවත, බැංmව�ත පාර, 10 වන 

පQමග ෙපොY මාHගය තාර අ"රා  සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     499,296.38         100% I 100%

D63152324516 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල මැ�වරණ 

ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය �.ඒ.ෙපෙHරා මාවත ෙපොY මාHගය 

�ල ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     489,764.58         98% I 100%

D63152324517 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල මැ�වරණ 

ෙකො=ඨාසෙO දැt�!"hව ෙපොY අ"� මාHගය තාර දමා 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%



D63152324518 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල මැ�වරණ 

ෙකො=ඨාසෙO දැtග�ව ෙපොY අ"� මාHගය තාර අ"රා 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152324519 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල මැ�වරණ 

ෙකො=ඨාසෙO බ�තර��ල තලංගම උ"ර, ෙකොස්ව�ත, 

මහව�ත ෙපොY මාHගෙO  ආර භෙO Eට ඉ��යට ෙපොY කා9 

ප;ධ�ය  සංවHධනය 

FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     450,497.36         90% I 100%

D63152324520 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල මැ�වරණ 

ෙකො=ඨාසෙO බ�තර��ල G�Xයා මාවත ෙපොY මාHගය තාර 

අ"රා  සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     494,769.55         99% I 100%

D63152324521 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 474 ෙහේවාගම ගා.X. 

වසෙ  කැF�ෙදjය ෙපොY මාHගය අවසානෙO ඇ� ෙසI! 

ෙකෝ= Xවාස ෙයෝජනා කමෙO ෙපොY අ"� මාHග ෙදකf තාර 

ෙයොදා සංවHධනය 

FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152324522 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය, ෙ�f 

ෙටරස්�, මදනායක මහතාෙW Xවස ඉ���ට ඇ� ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152324523 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මාලෙ�, _Eත�ර, 

රණZ� මාවත, අංක 852/84 Xවෙසේ Eට 852/62 Xවස දfවා 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     336,041.43         67% I 100%

D63152324524 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO වැG�ද අංක 497/5 

"ෂා! ඉ!�ක මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     498,770.20         100% I 100%

D63152324525 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අmෙHෙගොඩ අංක 

533/3 අජ!තා ප;මකා!� මහ�8යෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     488,132.40         98% I 100%

D63152324526 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අරංගල, 

කන�ෙතොට, අංක 225/� අ�ර මහතාෙW Xවස දfවා ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     299,476.23         100% I 100%



D63152324527 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙOආන!දාරාම 

ෙමෙහණවර E;ධස්ථානෙO ෙපොY �Z_  මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     488,298.97         98% I 100%

D63152324528 11/8/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO Zහාර මාවත, 

ෙසේ�!ෙකෝ= Xවස සංnHණෙO ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

N63134224529 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාගමව�ත, දැtග�ව 

පෙ;ශවා�! සඳහා පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

282,504.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     282,504.00         100% I 100%

D63152324530 12/19/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොස්ව�ත, පP©ප පාර, 

එක�" මාවත ස බ!ධ වන ෙසේපාල මහතාෙW Xවස අසළ 

ඇ� ෙපොY මාHගය පහළ Eට ඉහළට ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     481,129.32         96% I 100%

N63183125500 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය, ෙදපානම, 

කැ!දෙහේනව�ත රජෙO ඉඩෙ  ��A පජාශාලා ෙගොඩනැ��ල 

ඉ�FIම

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     1,197,824.49      100% I 100%

D63152325502 11/8/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �ර මාවත ෙපොY 

අ"� මHගෙO අංක 240/3 � Xවස දfවා ඇ� ෙපොY මාHගය 

පැ� කා9ව සමඟ සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     410,708.05         82% I 100%

D63152325503 11/8/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මහරගම ෙකො�ල 

ෙකොQව පාර, 1 වන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     497,047.91         99% I 100%

D63152325504 11/8/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මහරගම ප�9ව නව 

ෙරෝහල පාෙH �qY මාවත ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය 

FIම

 
700,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     500,000.00         71% I 100%

D63152325505 11/8/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ගලZල පාර 3 වන 

මාවත අසG! ඇ� දmණට ��A සමනල මාවත ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     960,579.64         96% I 100%



D63152325506 11/8/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ¨�ය ගාH�! ¢ඩා 

�Aය ෙදසට යන ෙපොY මාHගය ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     458,708.40         92% I 100%

D63152325507 11/8/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය, 

ෙකො=ටාව, මාළෙä පාර, 726/5 අසළ ඇ� (හතරමංහ!�ය 

ප_කර ව{ර y�ස් මාවත) ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     263,040.82         53% I 100%

D63152325508 11/8/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �fම�ගම 

Zද�ාලෙO තා©පය අස§! ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     477,588.68         96% I 100%

D63152325509 11/10/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO තලව"ෙගොඩ, 

ෙහෝක!දර අංක 287/�/1/� ජානn මහ�8යෙW Xවස දfවා 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
800,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     652,796.48         82% I 100%

D63152325510 11/15/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උඩහ��ල, කසගහව�ත ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     394,000.00         99% I 100%

D63152325511 11/15/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයනෙගොඩ පාර, ෙකො=ටාව, 

ෙන~  ෙපෙදස ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     306,866.35         77% I 100%

D63152325512 12/14/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වෑකඩ ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     259,436.67         86% I 100%

N63183125513 12/14/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 352ඒ ගා.X. වසෙ  

රජෙO ඉඩෙ  ��A ෙගොtග�ව පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     399,956.00         100% I 100%

N63141225515 12/15/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය, ෙපො�ව�ත, 

Ãවව�ත පාර 1 වන පQමෙග� ෙනො.121/26 සමාw ආරාමය 

ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සඳහා ZYG පහ_ක  ලබා[ම

100,000.00         පා.ෙ� ලං.Z.ම 0% O 0%



N63152325516 12/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අරGය උයන 3 වන පQමග 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     811,445.35         81% I 100%

D63152326500 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ග�Fස්ස 

ෙට ©ලHස් පාෙH � ධ මාන!ද මාවෙ� අංක 79/5 දරණ 

Xවස අසළ ��A ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     239,360.66         60% I 100%

D63152326501 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ර�මලාන, 

ජය_මනාරාම පාර අංක 86//9 Eට අවසානය දfවා ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     -                      0% Q 0%

D63152326502 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ග�Fස්ස ශා!ත 

Iටා පාෙH අංක 70/3 Eලැනෙකෝ ලංකා ෙහෝට� �ව�ව Eට 

අංක 70/10 දfවා ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
700,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     382,036.02         55% I 100%

D63152326503 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ග�Fස්ස ශා!ත 

Iටා පාෙH අංක 70/3 Eලැනෙකෝ ලංකා ෙහෝට� �ව�ව Eට 

අංක 70 දfවා ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     216,443.26         54% I 100%

D63152326504 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ග�Fස්ස බෙඩෝZට 

3 වන අ�යර අංක 154 Eට අංක 220 ඒ දfවා ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     153,413.42         38% I 100%

D63152326505 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ග�Fස්ස බෙඩෝZට 

3 වන අ�යර අංක 33 Eට අංක 30 ඒ දfවා ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152326506 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙද�වල අ��tය 

හරමාXස් ෙපෙදE! ආර භ වන Zm �ර පළ�වැX ෙපොY 

හරස් පQමග සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     -                      0% Q 0%

D63152326507 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙද�වල ක�ඩාන 

පාෙH අංක 60 Eට අංක 76/1 දfවා Xෙවස් වලට යන අ�ර 

සPක� ෙරෙපයාH ස්ථානෙය! පට!ෙගන එ�ව� ජයEංහ 

මහතාෙW XවE! අවස! වන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     302,759.90         76% I 100%



D63152326508 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO චF!දාරාම පාර, 

අංක 30 Xවසට මාP ව ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය m=A ග� 

අ"රා සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     423,712.00         85% I 100%

D63152326509 11/8/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO � ඥාෙ!!ද පාෙH 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව -                     492,932.40         99% I 100%

D63152328501 11/8/2016

ෙමොරQව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කQබැ;ද E�බර 

මැjෙf�ර අභ�!තර Xෙවස් සංnHණ ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     381,416.72         76% I 100%

D63152328502 11/8/2016

ෙමොරQව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙතලවල,ෙන~ �ර 

Xෙවස් සංnHණ ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     346,384.72         87% I 100%

D63152328503 11/8/2016

ෙමොරQව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO එෙගොඩ උයන, 

ර!වැG මාවත  ඉ��ෙය! ඇ� ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152329500 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙබොරලැස්ග�ව 

ඇ�ෙ© පාර, නාගහව�ත පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     497,035.20         99% I 100%

D63152329501 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙබ�ල!Zල මuර 

_{� mෙH Xවස ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය ඉ!ටHෙලොf ග� 

අ"රා සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     378,095.00         95% I 100%

D63152329502 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පැලැ!ව�ත �ව! 

�ර ෙදවන ෙපොY අ"� මාHගය ඉ!ටෙලොf ග� අ"රා 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     493,518.05         99% I 100%

D63152329503 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO දැ�තර 

ෙකොtයාව�ත පාර ෙපොY මාHගය ඉ!ටෙලොf ග� අ"රා 

සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%



D63152329504 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මාක!දන අරGය 

උයන පළවන පQමඟ ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     496,565.92         99% I 100%

D63152329505 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO වෑවල ගඟබඩ පාර 

අවස! ෙකොටස (ෙවල මැද ෙකොටස) තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     483,583.17         97% I 100%

D63152329506 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙගොරක�Aය ඇල 

පහල පාර 01 වන පQමග ෙපොY මාHගය ඉ!ටෙලොf ග� අ"රා 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     494,022.73         99% I 100%

D63152329507 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙ�ෙහේන 

ග�ෙපො�ත පාර ජ�රGය පාර 02 වන පQමග ෙපොY මාHගය 

ඉ!ටෙලොf ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     385,563.30         96% I 100%

D63152329508 11/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබොරලැස්ග�ව, ෙ;වාල��ල 

පළ� පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     845,475.51         85% I 100%

D63152329509 11/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබොරලැස්ග�ව, කQවාවල, 

ග�ෙහේනව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     494,929.35         99% I 100%

D63152329511 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO FංWස්පාf ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     978,757.39         98% I 100%

D63152329512 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ද ෙ©, ෙජෝසෙW 

ව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     460,835.49         92% I 100%

D63152329513 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ද ෙ©, � 

_ධHමාරාම Zහාරස්ථානයට ආස!නෙO ඇ� ෙබො�ෙගොඩ ගඟ 

ෙදසට ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     495,496.20         99% I 100%



D63152329514 12/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ඇ³Dවල මැදවල 

පාර ෙවල මැද ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     491,525.49         98% I 100%

D63152329515 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කැස්බෑව මm~Ãව 

හං�ය 47/F Eට 42/18 දfවා 8�ලගහව�ත පාර ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     481,468.65         96% I 100%

D63152329518 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මාZ�තර දmණ, 

පජා ම�ඩල මාHගය ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙදපස 

කා9 ප;ධ�ය සකසා මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     436,725.27         87% I 100%

D63152329519 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO c½ඥ උ�¬ 

Zරා�කා මහ�8යෙW Xවස ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

D63152329520 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කහෙපොල ෙතොQපල 

Ãවව�ත ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     200,283.21         50% I 100%

D63152329521 11/8/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO බටකැ�තර, එ� එස් 

ව�ත 03 වන පQමග ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

 
350,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     226,722.00         65% I 100%

D63152329522 12/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දැ�තර ෙතොQපල පාෙර! හැI 

`ගහව�ත පාර ෙපොY මාHගය (ෙහොGෙ� ඉ! ෙහෝටලය පාර) 

සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     875,590.72         88% I 100%

D63152329523 12/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහරගම �§ය!දල පධාන 

මාHගෙO ඇ� දහ  මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     479,305.75         96% I 100%

N63152329524 12/28/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනජය මාවත ෙපොY මාHගය 

සංවHධන FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     536,842.21         89% I 100%



N63152329525 12/28/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO ඇ³Dවල රාමනායක මාවත 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

D63152329526 12/27/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබොරලැස්ග�ව, කQවාවල, 

ග�ෙහේනව�ත ෙපොY මාHගය ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     481,228.37         96% I 100%

D63152330502 11/8/2016

 ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �Aපන පංසල 

හං�ය මාතර ග මැ;ද පාර ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     184,805.83         92% I 100%

D63152330503 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �Aපන ප!සල 

හ!�ය පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     271,157.07         90% I 100%

D63152330504 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �Aපන දmණ 

_වගම ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     226,466.20         91% I 100%

D63152330505 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO Xයදගල Eට 

ෙදොෙ� කෙ� පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D63152330506 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO Xයදගල 

ස�පකාරය අසළ ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     298,698.48         100% I 100%

D63152330507 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO F�ෙ��යකැෙ� 

ෛම×දාස මාවත ෙපොY අ"� මාHගය අවසාන ෙකොටස 

සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     272,938.63         91% I 100%

D63152330508 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO F�ෙ��යකැෙ� 

ජලටැංFය ��A ඉඩම ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     184,988.43         92% I 100%



D63152330509 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මාq�ෙගොඩ 

ෙකොස්ගහල!ද ව�ත පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     173,666.60         87% I 100%

D63152330510 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �Aපන 

හ�ගහෙදXය Y  පIfෂණ මධ�ස්ථානය අසල ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D63152330511 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �Aපන 

F�ෙ��යකැෙ� හං�ය ෙපොY අ"� මාHගය ප�සංස්කරණය 

FIම හා අවසාන ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     230,716.06         92% I 100%

D63152330512 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �Aපන දm9 

_ව�qYගම ජනෙසත මාවත 04 වන පQමග ෙපො◌ු මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     299,426.27         100% I 100%

D63152330513 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO F�ෙ��යකැෙ� 

කන�ත පාර ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D63152330514 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO �Aපන නගරය 

එක�" මාවත අවසාන ෙකොටස ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     299,856.08         100% I 100%

D63152330515 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කඳනව�ත ගාම 

XලධාI වසෙ  ග�ෙපො�ත ව�ත ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     198,480.63         99% I 100%

D63152330516 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO හබරකඩ ව�ත 

අWෙබෝ පQමග ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම.

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     248,370.49         99% I 100%

D63152330517 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පනාෙගොඩ 

පැලෑදෙගොඩ පාෙH 4 වන පQමග දfවා ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



D63152330518 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අංක 448/�, 

වට³ක උ"ර ගාමXළධා� වසමට අය� ග මාන ෙපොY හරස් 

මාHගය ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D63152330519 11/8/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පාන~ව, ආAගල 

පාර, ෙ ජH අ{� ගමෙW මාවත, 07 වන පQමග ෙපොY මාHගය 

තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     497,840.08         100% I 100%

D63152330520 11/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාග මන, ම�ලහෙගොඩ, 

සම� මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D63152330521 11/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහෝමාගම,�යගම 

m�Yව�ත ෙපොY මාHගෙO [ප!ෙගොඩ ෙපෙදE! ආර භක 

ස්ථානෙO Eට `ටH 100f Y�! ඇ� ව"ර ගලාබEන පහ� 

ස්ථානය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     496,663.62         99% I 100%

D63152330522 11/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO ෙහෝමාගම, �Aපන, _ව 

�qYගම උඩ ෙකොටස පධාන මාHගය ෙවර~ පාෙගොඩ දfවා 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     497,550.71         100% I 100%

D63152330523 11/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙවXවැ�ෙකොළ පාස� 

මාවෙ�, සහ! ෙසවණ ඉඩ  ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     496,863.78         99% I 100%

D63152330524 11/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙවXවැ�ෙකොළ E� 

න!දාරාම Zහාරස්ථනය ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     498,152.44         100% I 100%

D63152330525 12/23/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහකQවාන ෙපොY මාHගෙO 

ෙපොY අ"� මාHග ෙකළවර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D63152330526 12/23/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Ãව ව�ත පාර ෙපොY මාHගය  

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



D63152330527 12/23/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කQවාන පග� මාවත ෙපොY 

මාHගය  සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D63152330528 12/23/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සDE� උයන පාර ෙපොY 

මාHගෙO ෙකළවර සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D63152331501 10/21/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජය�රෙගොඩ පධාන මාHගය 

සංවHධනය FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     749,643.25         100% I 100%

D63152331502 10/21/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාව�ගම, කhෙගොඩ ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     496,943.22         99% I 100%

D63152331505 10/21/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO _Yවැ�ල, ජනසZ මාවත ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     469,076.52         94% I 100%

D63152331510 11/8/2016

�තාවක පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO සHෙවෝදය මාවෙ� 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 0% O 0%

D63152331512 11/15/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉහළ ෙකොස්ගම බැෙHගල 

මාHගෙO, ෙසෞඛ� ෛවද� කාHයාලය අසළ ෙපොY මාHගෙO 

සංවHධනය කර ෙනොමැ� ෙකොටස සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     494,573.54         99% I 100%

D63152333500 11/10/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගලෙගදර, �ස්ඇGමාවෙ� 

සංවHධනය කර ෙනොමැ� ෙකොටස සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     242,367.95         81% I 100%

D63152333501 11/23/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උWග�ල පධාන මාHගය 

සංවHධනය FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     747,707.45         100% I 100%



D63152333502 11/23/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගලෙගදර Xදහස් මාවත ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     492,445.38         98% I 100%

D63152333503 11/23/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පාYfක ෙමොරගහතැ!න 

ප!සල අසල ජය_!දර ෙපෙදස ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     410,240.96         82% I 100%

D63152333504 11/23/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙවරගල පළ� පQමග ෙපොY 

මාHගය   සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     425,045.00         85% I 100%

D63152333505 11/23/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මලගල, ෙබෝමA ක!ද ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     156,105.19         78% I 100%

D63152341500 10/21/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබfෙfගම, නාවැAය ෙපොY 

මාHගය  සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,999.08         100% I 100%

D63152341501 10/21/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ත��Aය දළදාව�ත Zහාරය 

අසල දm9 පස  ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,999.91         100% I 100%

D63152341502 10/21/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබfෙfගම, ෙ;වාන!ද ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,999.48         100% I 100%

D63152341504 10/21/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO m�©���ල, මාෙන� මාවත 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,999.18         100% I 100%

D63152341505 10/21/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වෑකඩ, පඤ්ඤාන!ද මාවත 

ෙපොY  අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර නගර 

සභාව -                     499,981.21         100% I 100%



D63152341507 10/21/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO � පත ෙවල අසල ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

D63152341508 11/11/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO F�ෙ��ය පාර, ව{ර ඉඩම ෙවත 

ඇ� ෙපොY පෙDශ මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     299,847.87         100% I 100%

D63152341509 11/11/2016

පානදර පා.ෙ�. ෙකො=ඨසෙO මහවා;Yව, ගලඋඩව�ත ෙපොY 

මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152341510 11/11/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමො�Gෙගොඩ F"9 _සාන 

p8ය ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152341511 11/11/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පර�ත, �ෙW මාවත ෙපොY 

මාHගය ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152341512 11/11/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාල��ල, මලලෙW මාවත 

ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152341513 11/11/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �ංව�ත ��ෙවන පාර, 

�fගහව�ත ෙපොY අ"� මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

386,130.74         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     386,130.74         100% I 100%

D63152341514 11/11/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නාර �Aය ෙසෞඛ� සායනය 

ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152341515 11/11/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ත��Aය, උhග�ල, �ං §ඳ 

මාHගය ඉ���ට ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%



D63152341516 11/11/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �ංව�ත, උෙපෝසථාරාම පාර, 

�tම! ලංකා ආයතනය ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152341517 11/17/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබfෙfගම, නාවැAය පාර 

ෙපොY මාHගය (2 අ�යර) සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,999.25         100% I 100%

D63152341518 11/17/2016

පානYර පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �රණ, �ංකෑ�ල පාර ෙපොY 

හරස් මාHගය  සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152341519 11/23/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පානYර, ෙසොලම! මාවෙ� 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර නගර 

සභාව 0% O 0%

D63152342500 10/21/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙද�යවල ක!ද, m�Yව�ත 

ෙපොY මාHගෙO අවස! ෙකොටස සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

N63183142501 11/2/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක~තර උ"ර රජෙO ඉඩෙ  

��A  ෙබෝE��ර පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� 1 අ�යර වැඩ Xම 

FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     1,000,000.00      100% I 100%

D63152342502 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ඈතගම ස�ම� උයන 

ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

760,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     760,000.00         100% I 100%

D63152342503 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පළාෙතොට 

ෙ�fකව�ත මාHගෙO ෙපොY අ"� මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

428,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     428,000.00         100% I 100%

D63152342504 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO Z{ත මාවත මාHගෙO 

පාGත රණZ� ෙපොY අ"� මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

138,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     138,000.00         100% I 100%



D63152342505 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO වලDව�ත ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= දමා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152342506 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ක~තර උ"ර 

cෙගෝධාරාම ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර නගර 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

D63152342508 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ක~තර උ"ර පළ� 

හරස් ��ය ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර නගර 

සභාව -                     800,000.00         100% I 100%

D63152342509 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO නාෙගොඩ, නාම�ගම 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152342510 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO mඩා වස්කhව, 

සංවHධන පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152342511 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මහ³fම, E"8 

ෙසවණ ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152342512 11/8/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ZෙDකාරාම පQමෙW 

� සරණංකර මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= දමා සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර නගර 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152342513 11/8/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO 708 ගාම XලධාI වසෙ  

ෙපො"�Aය උ"ර අ�Gය ෙ;වාල ෙපොY මාHගෙO ෙබෝfmව 

ඉ�� වැඩ ෙකොටස ප�සංස්කරණය FIම

225,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     225,000.00         100% I 100%

D63152342514 11/28/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 705 මහ ³fම ගා.X. වසෙ  

m�!ද මැද පාර ෙපොY මාHගෙO අවස! ෙකොටස ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

711,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     711,000.00         100% I 100%



D63152342516 11/28/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 732 � කල��ල නැෙගන�ර 

වhෙගොඩ ගා.X. වසෙ  කාH8ක ZYහල ඉ���ට ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

240,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     240,000.00         100% I 100%

D63152342517 11/28/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නාෙගොඩ, m�¶ව�ත මාHගෙO 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

223,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     223,000.00         100% I 100%

D63152342518 12/6/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පළාෙතොටව�ත, ෙවෙ�කෙ� 

අසළ උඩහ පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152342519 12/6/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාන!Yව, Eනම! පාHf ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152343501 10/21/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO XDඩාව 1 වන ෙපොY අ"� 

මාHගය අවස! වන ස්ථානෙO Eට මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

470,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     470,000.00         100% I 100%

D63152343502 10/21/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO XDඩාව 5 වන ෙපොY අ"� 

මාHගය අවස! වන ස්ථානෙO Eට ඉ��යට ඇ� ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152343503 10/21/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO XDඩාව 4 වන ෙපොY අ"� 

මාHගය අවස! වන ස්ථානෙO Eට ඉ��යට ඇ� ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152343504 10/21/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඔබව�ත මාHගෙO ෙපොY 

අ"� මාHගය  ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

470,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     470,000.00         100% I 100%

D63152343506 11/8/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO Fෙඳ��Aය 

මහව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%



D63152343507 11/8/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ප�9ගම ජය!� 

මාවෙ� ��A ගෙබෝසාර ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152343508 11/8/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ�fෙගොඩ 

��!ගහ පාෙH ෙපොY අ"� මාHගයf වන එස්.ඒ.අ�ණ 

ºය!ත මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152343509 12/7/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල 

අ!නාE ෙකොQව ආ�යවංශ මහතාෙW Xවස ��A සදහ  

මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152343510 11/8/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල 

බටෙදොඹ"hව �යෙසේන මානෙW  මහතාෙW Xවස ��A ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152343511 11/8/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල 

�ංෙකොQව ලfෂ්8 උ�සව ශාලාව අසල ��A ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152343513 12/8/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 678 � mඩා 

අ�fෙගොඩ ගා.X. වසෙ  කහටගහව�ත ෙපොY �Z_  මාHගය 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152343514 12/23/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හඟව�ත ෙපොY මාHගය 

ෙවත �Zෙසන ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

D63152344500 11/8/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාෙහේන පජා ශාලාව අස§! 

ඇ� ක!දකෙ� අසළ ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     800,000.00         100% I 100%

D63152344501 11/8/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, �fෙහේනගම, 5 වන 

පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%



D63152344504 11/8/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, �fෙහේන�ර, 3 වන 

පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152344505 11/8/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, ප!Xල ක!ද, 6 වන 

පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152344506 11/8/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, ඕZAයාගල, කන�ත 

පාර ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152344507 12/19/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO �fෙහේනගම පළ� පQමග 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152344508 12/19/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO m�කව�ත, Z{ත�ර පාර 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     150,000.00         100% I 100%

D63152344509 12/19/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ම�ෙබ�ගම, b�ෙගොඩ පාර 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152344510 12/19/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, �fෙහේන�ර, 05 වන 

පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         80% I 100%

N63183145500 11/2/2016

�ර නැbම ව�ාපෘ�ය යටෙ� මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

නාH"පාන බ�කාHය ෙගොඩනැ��ල ජනතා අP�යට ප� FIම 

සහා ඉ�� වැඩ Xම FIම

1,400,000.00      ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,274,062.40      91% I 100%

D63152345501 11/8/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඳන මාHගෙO X�X 

කලායතනය අසළ අ"ල මහතාෙW Xවස ��A ෙපොY මාHගෙO 

අවස! ෙකොටස සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%



D63152345502 11/8/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙපර�ණගම ෙපොY මාHගෙO 

කා9 ප;ධ�ය සකස් FIම හා මංගල මහතාෙW Xවස අස§! 

ෙදපසට Z�ෙදන ෙකA ෙපොY අ"� මාHග ෙදෙක� අවස! 

ෙකොටස සංවHධනය FIම
700,000.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     698,484.76         100% I 100%

D63152445504 12/6/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO එෙගොඩෙගොඩ ෙකොරQව ෙපොY 

මාHගෙO පැ� බැ ම ඉ� කර සංවHධනය FIම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     700,000.00         100% I 100%

D63152345505 12/6/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අරඹක!ද ෙපොY මාHගෙO 

ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152445506 12/14/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගමෙගොඩ ෙපොY මාHගෙO 

ෙකොස්ෙගොඩ පාලම අසළ ඇ� පැ� බැ ම ඉ� කර සංවHධනය 

FIම

578,242.60         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     578,242.60         100% I 100%

D63152345507 12/19/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාෙහේන, ගලබඩව�ත ෙපොY 

මාHගෙO පැ� බැ ම සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152345508 12/19/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මංගලE��ර පළ� ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152346500 11/8/2016

qල�Eංහල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙපොෙ�ෙගොඩ 

ෙහොරණ පධාන මාHගෙO 819 එෆ් ගාමෙසේවා වසෙ  ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152346501 11/8/2016

qල�Eංහල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පහළ නාරගල, 

ප!සල ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

D63152346502 11/16/2016

qල�Eංහල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� `ගහm�ර 

වැG�ය!ගහ ෙගොඩැ�ල ෙපොY මාHගය  ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

1,080,000.00      ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,080,000.00      100% I 100%



D63152347500 11/8/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO 800 ඒ ගාම XලධාI වසෙ  

ච!Yක උඩව�ත මාවත E�වෙ�� 2 වන අ�යර (ර� 

මහතාෙW Xවස අසල) 1 වන පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152347501 11/8/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO 810 පැල�Aයාෙගොඩ ගාම 

XලධාI වසෙ  ර�න ජනපදය පාර ෙපොY මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!¢=  කර සංවHධනය FIම

775,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     775,000.00         100% I 100%

D63152347502 11/8/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO "hගල ෙද�ගස්ෙගොඩ 

තෙ���ල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය  FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152347503 11/8/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO 724 ඒ ගාම XලධාI වසෙ  

ගමෙගොඩ ස ප� Zමන ව{ර හා�ෙවයාH අසල Eට මෙනෝS 

මහතාෙW Xවස දfවා ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය  FIම
600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     600,000.00         100% I 100%

D63152347504 11/8/2016

ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO බට�ර උ"ර 

ෙමොරහැලෙWව�ත පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152347505 11/8/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 800 බට�ර 

ෙදොඩංෙගොඩ වසෙ  හHම! ස්ෙ== ෙදවන මාවත ෙපොY මාHගය 

තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152347506 11/8/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 721 

ෙබොෙලොස්සගම වසෙ  වැGක!ද පධාන මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152348500 10/21/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පාදාෙගොඩ, ෙගෝZ!දගම ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     1,500,000.00      100% I 100%

D63152348501 10/21/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක~වාෙමෝදර, ක!ද Zහාර 

E�ප� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%



D63152348502 10/21/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කාලZල, ම�ව�ත ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     750,000.00         100% I 100%

D63152349500 10/21/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO nර!�tය, එෙගොඩව�ත ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152349501 11/8/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 794 � ෙහොරවල 

බට�ර වසෙ  ඇAmm~ෙගොඩැ�ල Xවාස ව�ාපෘ�ෙO ෙතවන 

මාවත ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152349502 11/8/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 803 නාරZල වසෙ  

ඉåෙගොඩතැ!න 02 වන මාවත ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152349503 11/8/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ඇ"ල��දGගම 

එස්.ඒ.ෙව�ගම මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152349504 11/8/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 805 � වෑ�තෑව 

වසෙ  ෙප�තක!ද ප!සල පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152349505 11/8/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 203 ගාම XලධාI 

වසෙ  ප!සල පාර, ඉåෙගොඩතැ!න ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

D63152349506 11/8/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 803 ඒ ගෙ!ගම 

ම;ෙ;ෙගදර ඔ�ෙතොට පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

N63152349507 12/19/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO යAෙදොළ පාර, අ~�ගම 

මාHගෙO ෙබෝගහව�ත  ෙපොY මාHගය ෙවත හැෙරන ෙපොY 

අ"� මාHගය ආර භෙO Eට අවසානය දfවා ග� අ"රා තාර 

ෙයොදා සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     500,000.00         100% I 100%



D63152350500 11/8/2016

අගලව�ත පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO කැmල!දල දmණ 

නාය�ර පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152351500 11/8/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 850 �, පැලව�ත 

බට�ර ෙහොරණ ෙ©�ව Eට වැ�`ෙගොඩ අ!නාEගලෙහේන පාර 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152351501 11/8/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO G�Xයාව 

ගාෙමෝදය මාවත වමට ඇ� ෙදවන ෙපොY හරස් පාර සංවHධනය 

FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152351502 11/8/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO `ගහතැ!න 

ග���ල පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152351503 11/8/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO `ගහතැ!න 

පා~�ස්සාෙගොඩ පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

D63152351504 11/8/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 782 පෙරPගම 

උ"ර ගා.X. වසෙ  ෙමෙ!�ව�ත මාHගය අසG! 

තැ!න�ටෙහේන ෙපොY මාHගෙO බෑ�  ෙකොටස පැ� බැ මf 

ෙයොදා සංවHධනය  FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152351505 11/8/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 783 පෙරPගම 

උ"ර ගා.X. වසෙ  ව!Xෙගව�ත මානව�ත _සාන p8ය 

අසල ඇ� ගලඉ!ක!ද ෙපොY මාHගය ය!ත  ෙයොදා 

සංවHධනය FIම
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152352500 11/8/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 835 � වසෙ  

ප!සල ඉ���ට F�මැAහැfක පාර ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152352501 11/15/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකG!ක!ද පධාන 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%



D63152353500 12/8/2016

8�ලXය පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අරකාෙගොඩ 

ෙබොර~ෙගොඩ AuඩH මහතාෙW Xවස දfවා �ෙවන මාHගය 

සංවHධනය F�ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

D63152354500 11/8/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, මැද ඌ�ගල, අt 12 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D63152354501 11/8/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, ෙදොඹගස්ක!ද ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D63152354502 11/8/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හදපා!ෙගොඩ,  ඇලපාතගම 

�රං�ක!ද ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

H63183163500 10/7/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO, ග පහ සහකාර පළා� පාලන 

ෙකොමසා�ස් කාHයාල ෙගොඩනැ��ල ඉ�FIම.

13,030,000.00    අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. -                     13,030,000.00    100% I 100%

N62152306500 12/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොස්කඳවල ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම.

793,006.38         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     391,832.40         49% I 100%

N62152306501 12/23/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 327 ගාම ෙසේවා වසමට 

අය� දඩග�ව ඔයබඩ මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

N62134206502 12/28/2016

ෙDය!ෙගොඩ නගරයට පැ8ෙණන ජනතාවෙW පාcය ජල 

අවශ�තාවය ස�රා¬ම සඳහා නගර මධ�ෙO ජල කරාම ෙදකf 

සZ FIම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H62152307500 7/13/2016

ග /පාෙ;<ය සභා බල පෙ;ශෙO ෙමොරෙගොඩ _සාන p8 

මාHගය සංවHධනය කර කා9 ප;ධ�යf සකස් කර 

ෙකො!¢= FIම

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,190,924.00      99% I 100%



H62152408500 7/1/2016

ජාඇල පාෙ;<ය සභාවට අය� කඳාන lවාන!ද මාවෙ� 

ෙදවන පQමග එ!.එ .Z{ත ºය!ත මහතාෙW Xවස අසG! 

යන ෙපොY  අ"� මාHගෙO කා9 ප;ධ�ය ප�සංස්කරණය 

FIම.
510,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     455,854.70         89% I 100%

H62152424500 7/22/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කhෙවල,ෙකොතලාවල Zහාර 

මාවෙ� ෙදවන පQමෙග� `ටH 100 f Y�! ��A ස$පකාරය 

ඉ���ට ෙකො!¢= අ"රා ඇ� ෙපොY මාHගෙO කා9 ප;ධ�ය 

සකස් FIම.
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව 277,500.00        249,371.15         100% I 100%

N62134231500 12/23/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Z� ග මානය හා ෙසොබාE��ර 

ප�� 110 කට නල ජලය ලබා[ම.

1,300,000.00      අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     1,300,000.00      100% I 100%

N62134250500 11/10/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 833 F"�ෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ  F�මැAෙදොළ ජල ව�ාපෘ�ය යටෙ� ජනතාව සඳහා 

පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     6,566.00             1% O 0%

N62134252500 11/10/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 835 � ලfප¶ර 

නැෙගන�ර ගා.X. වසෙ  පඤ්ඤාෙසේන ජල ව�ාපෘ�ය යටෙ� 

ජනතාව සඳහා පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

420,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     419,960.00         100% I 100%

N62134152501 11/10/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 835 ඒ ඉ�fපත ගා.X. 

වසෙ  ලfප¶ර ඉහළ ෙකොටෙසේ ෙපොY §ඳ අ~�වැtයා FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     99,965.00           100% I 100%

H61152301501 9/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව��ට, උhෙගොඩ ෙගදර ගම  

මැද ෙපොY මාHගෙO m�� ෙකොටස සඳහා  ෙකො!¢=  පැ� 

බැ මf ඉ�FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

N61152301502 7/21/2016

��ල�Aය පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අකරගම ෙගොtග�ව ෙරෝහල 

අසG! යන ෙපොY පාෙH Ãනගහ ෙදසට යන Zට Zජය �දලාG 

මහතාෙW කඩය අසG! දmණට ඇ� මහත!�ල ෙපොY මාවත 

සංවHධනය FIම  "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

N61152301503 7/21/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  G�Xයාග මන ගාමෙසේවා 

වසෙ  ෙබෝwරාජ මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම "G! 

ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම ( 150 m )

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     486,261.13         97% I 100%



N61152301505 9/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ක� අWගල උප කාHයාලය 

ඉ���ට ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම "G! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  නංවා¬ම

15,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     15,000.00           100% I 100%

N61183101507 9/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ��ල�Aය පාෙ;<ය සභාවට 

අය�  ඉඩෙ  ��A  පරෙගොඩ ගාම Xලධා� වසෙ   කරZල  

m�ර පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම "G! 

ගා`ය යAතල පහ_ක   නංවා¬ම
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     150,000.00         100% I 100%

N61152301508 10/14/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 97�, ��ල�Aය, වලDව�ත, 

2 වන පQමග තාර දමා ඇ� ෙපොY  මාHග ෙකොටස 400m Yරට  

ප�සංස්කරණය FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H61152302500 8/10/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස�tයාව�ත පධාන මාHගය 

සංවHධනය FIම

110,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     80,459.97           73% I 100%

H61152302501 6/16/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ���ගස්කQව වැGෙහේන පාෙH  

වැGෙහේනව�ත _E� පනා!Y මහතාෙW Xවසට යන ෙපොY 

පාර තාර දමා සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     120,736.26         80% I 100%

N61152302503 3/16/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උ"� කටාන ෙS.ආH. පනා!Y 

��ෙ� මාවත ඉ�� ෙකොටස තාර දමා සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     79,027.61           79% I 100%

N61152302504 8/1/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඇ�ගාල ම�ය ෙගොෙර!� 

මාHගෙO ෙවළ ලඟ ෙපොY අ"� මාHගය  සංවHධනය FIම

331,480.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     331,480.00         100% I 100%

H61152402505 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක : 93/�, අfකර 50 

කඳ_�¶ගම ( Xවාස අංක 300 ගණ! වලට ��ණලා ඇ� 

ෙපොY මාHගෙO ) කා9 ප;ධ�ය ෙකො!¢= ෙයොදා සංවHධනය 

FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     196,920.00         98% I 100%

H61152302506 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කලහ�Aය, ෙබෝගහ පාර ෙපොY 

මාHගය ප�සංස්කරණය කර තාර දමා සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     162,302.75         81% I 100%



H61152302507 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක : 143/උ"� කQනායක 

ගාම ෙසේවා වසෙ  F��ලගහව�ත ෙපොY  මාHගෙO ඉ�� 

අවසාන ෙකොටස  ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම ( කැ�ට! 

එක ඉ���ට කල�ව ෙදE! ඇ� ෙපොY පාර )
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කQනායක - 

�Ãව නගර 

සභාව -                     95,425.15           95% I 100%

N61152302508 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජනජයගම ( Xවාස අංක 234 

Eට 274 දfවා ) ඇ� Xවාසය!ට ��ණලා ඇ� ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,945.00         100% I 100%

N61152302509 6/28/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක : 142/ඒ දm9 mරන 

කQනායක වසෙ  නායක පාෙර!  ව   අත පැ�තට ෙවළබඩ 

පාෙH 4 වන පQමග ( ම�Gකා මහ�8යෙW Xවස ෙදසට යන  

) ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කQනායක - 

�Ãව නගර 

සභාව -                     199,787.06         100% I 100%

N61152302510 6/28/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO GයනෙW��ල දHශන මාවත 

ෙපොY මාHගය තාර දමා සංවHධනය  FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කQනායක - 

�Ãව නගර 

සභාව -                     176,986.28         88% I 100%

H61152302512 5/31/2016

කටානපා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඉහළ කඳවල ෙජො!ස්ල!� 1 

මැද ෙපොY මාවත සඳහා ෙකො!¢= දැ`ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     198,270.00         99% I 100%

N61152302513 7/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  දm9 �Ãව 8ෂ! හ�ස් පාෙH 

කඩය අසල Eට ෙනොෙය� �ස්A මහතාෙW Xවස ෙදසට යන 

ෙපොY  මාHගය  ෙකො!¢= FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIම
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කQනායක - 

�Ãව නගර 

සභාව -                     238,828.00         96% I 100%

N61152302514 5/31/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ද/කQවා�Aය ශා.Xmලා  ෙපොY  

මාවෙ�    ගමනාගමන කටu" නංවා¬ම අර�9 කරෙගන එම 

මාHගෙO  අවසාන ෙකොටස ෙකො!¢= FIම

125,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     125,000.00         100% I 100%

N61152302515 5/31/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ���ගස්කQව ග ෙහේවා 

මාවෙ� �!තක මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගෙO 

ගමනාගමන කටu" නංවා¬ම අර�9 කරෙගන එම මාHගය 

අසල ෙබොfmව සංවHධනය FIම
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,985.00           100% I 100%

N61152302516 5/31/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නැ/මහ�9�Aය  හ�ස්ච!ද�ර 

ඇල මාP  පාෙH  ගමනාගමන කටu" නංවා¬ම අර�9 

කරෙගන  හරස් පාරට ෙබොfm කැට දමා සංවHධනය FIම

125,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     123,092.00         98% I 100%



N61152302517 5/31/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වැGෙහේන _සාන p8ය ඉ���ට 

ෙපොY අ"� මාHගෙO ගමනාගමන කටu" නංවා¬ම අර�9 

කරෙගන  එම මාHගය ෙකො!¢= FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,102.00           99% I 100%

H61152302520 6/13/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අfකර 50 ඒ!ජ� පාHf  ෙපොY 

 �Z_  මාHගය ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     338,342.50         97% I 100%

H61152302521 6/10/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Ã�ය!ගස් හං�ය ෙරl මහතාෙW 

�ෙලොfග� වැඩපල අසG! ඇ� ෙකොස්ගහ මංකඩ ෙපොY පාර  

ෙකො!¢= FIම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     50,000.00           100% I 100%

H61183102522 6/14/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බට�ර ක�වා�©�ව එක�" 

අෙන�ොන�ාධාර ස8� පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

75,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     72,662.40           97% I 100%

N61152302523 7/21/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO බට�ර ක~වා�©�ව  8�ස්ව�ත 

හං�ෙO Eට ග සභා හං�ය ෙතf �ෙවන  මාHගෙය! වමට 

හැෙරන  ෙපොY  පළ� පාර ( ෙගොඩපරගහ ව�ත පාර ) 

සංවHධනය FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     121,186.26         81% I 100%

N61152302524 7/21/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව - ��උ�ල පාෙH  

බටප�තල හ!�ය දmණට ඇ� ක ම�ව�ත  මාවෙ�  

දmණට ඇ�  ෙපොY  පළ�  පාර  ( ZෙS මහතාෙW Xවස 

අසG! අවස! වන )  සංවHධනය FIම "G! ගා`ය  යAතල 

පහ_ක  නංවා¬ම
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     115,186.26         77% I 100%

N61152302525 7/21/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව - ����ල පාෙH  

බටප�තල හ!�ය දmණට ඇ� ක ම�ව�ත   මාHගෙO වමට 

ඇ� බ�ඩාර මහතාෙW Xවස අසG! අවස! වන ෙපොY  

මාHගය සංවHධනය FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  

නංවා¬ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     164,440.22         82% I 100%

N61152302526 7/21/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව - ����ල පාෙH  

බටප�තල හ!�ය දmණට ඇ� ක ම�ව�ත ෙපොY මාHගෙO 

ෙකG! ඇ� දැනට තාර දමා අවස! කර ඇ� ස්ථානෙO Eට 

ඉ��යට ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම  "G! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  සංවHධනය
125,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     101,908.03         82% I 100%

N61152302527 7/21/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO කටාන ලංEයාවාtය ø� mමාර 

මහතාෙW පාපැ� අ~�වැtයා කරන වැඩපල ල�! ඇ� ෙපොY 

පාර සංවHධනය FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     198,895.00         99% I 100%



N61152302528 7/21/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  කටාන ලංEයාවාtය ෙ ස! 

වැඩ කරන _X� මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY පාර 

සංවHධනය FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම

175,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     172,655.00         99% I 100%

N61152302529 7/21/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  ����ල- `ග�ව පාෙH 

ෙන~ �Aය ප�Gය ප_කර�ම වමට ඇ� සම� මාවෙ� `ටH 

300 f පමණ යන Zට දmණට ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය ( 

ච!�ක මහතාෙW Xවස  ආස!නෙO  ඇ� ෙපොY මාHගය ) 

සංවHධනය FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     164,440.22         82% I 100%

N61152302530 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ක�රාන Eට ³f අ�තන හං�ය 

ෙදසට �ෙවන පාෙH ජනක ෙ=ලHස් ආයතනය අසG! වමට 

හැI යන පස!න උ�සව භා!ඩ ආයතනය �8ක�ෙW Xවස 

ආස!න  ෙපොY  පාර සංවHධනය FIම  "G! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  නංවා¬ම
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,877.00           100% I 100%

H61152302531 8/2/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�ලා�Aය පාර, අfකරපනහ, 

මංගලව�ත  පජාශාලාවට යන  ෙපොY අ"� මාHගය  

ෙකො!¢= FIම

148,618.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     79,250.00           53% I 100%

H61141202532 11/9/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! EAන කටාන, ඇ�ගාල, 

8�ලගහව�ත, අංක : 245/26 � ප�ං� එ .ඒ. වස!ත mමාර 

මහතාෙW Xවසට ZYGය ලබා [ම
20,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම 20,650.00          15,000.00           75% I 100%

H61141203500 10/20/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙපෝ�ෙතොට Åවර ෙතොQපල 

මාHගය සඳහා ZYGය ලබා [ම

25,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම 21,500.00          21,500.00           86% I 100%

H61141203501 7/22/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, මහ�9�Aය, `Iගම 

පාර, අංක : 460/06 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! EAන එ .එෆ්.එ . උසාමා මහතාෙW 

Xවසට ZYGය ලබා �ම
15,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම 25,560.00          15,000.00           100% I 100%

N61152304500 8/3/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ග�ක!ද කමරාෙගොඩ 

පාෙH ෙබෝw��Qවල ජයල� මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     125,761.60         63% I 100%

N61152304501 8/3/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග� පාෙH ගා8X mමාර 

මාවෙ� රාජපfෂ ආරාමය අසල Z{ත mමාර මහතාෙW Xවස 

අසල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     289,522.42         97% I 100%



N61152304502 8/3/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO යකහQව ෙගොඩැ�ලෙහේන 

ව�ත ෙපොY පාර ෙකො!¢= FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,784.24         100% I 100%

H61152404503 3/29/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මහගම m�� යාය අසල 

අසල මාHගෙO ෙපොY  නාන Gද අසල ෙබෝfmව සැක�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     240,678.96         80% I 100%

H61152304504 5/5/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක : 112/1 

X�පනාෙගොඩ ගාම Xලධා� වසමට අය� Â�ගහ�ල, Ãනගහ  

පාර හරස් පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     192,576.00         96% I 100%

H61152304505 5/16/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   මැද යAයන [පා� 

ධHමර�න මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගෙO m=A 

ග� අ�ලා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     493,346.00         99% I 100%

H61183104506 9/6/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  රජය ස" ඉඩෙ  ��A  

උ!නා�ව පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

500,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     499,909.00         100% I 100%

H61152304507 7/11/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

මැඩෑ��ල, Zජය මාවෙ�  _ග� ජයEංහ මහතාෙW Xවස 

අසG! යන ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     195,831.00         98% I 100%

H61152304508 7/11/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කලවාන ගාමෙසේවා 

ෙකො=ඨාශෙO කලවාන මා ප��ව  හා ස බ!ධවන  ෙපොY  

මාHගෙO අෙශෝක මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     195,818.00         98% I 100%

N61152304509 7/21/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උ!නා�ව ගාමෙසේවා 

වසෙ  b�ෙW ව�� ෙපොY පාර සංවHධනය FIම "G! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම ( 150 m )

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,325.80         100% I 100%

N61152305501 4/27/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රදාවh!න �ල�Aය ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,413.03         100% I 100%



N61152305502 4/27/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  මඩබාZට ඉහළගම  ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     193,753.85         97% I 100%

N61152305503 4/27/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  `Iගම කෑළෑ�Aගම  ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,402.00         100% I 100%

H61152305505 5/12/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 21/� මඩබාZට ගාම Xලධා� 

වසෙ , මඩබාZට සංlව මාවත ( යාංවල පාර ) ෙපොY මාHගය 

ෙදවන පාලම අසල Eට ඉ��යට ෙකො!¢= FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     149,346.33         100% I 100%

H61152305506 5/12/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�ෙබෝතෙ�, කQවකැෙ� 

ග�වල පාර ප�සංස්කරණය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,763.53           100% I 100%

H61134105507 11/28/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග�ගාන ප!සල පාර ජානක 

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY නල §ඳf ඉ�F�ම

254,992.50         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     254,992.50         100% I 100%

N61134105508 9/29/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙDවැ�ෙදjය  ඉහලගම 

qහා�ක!ද  පෙ;ශවා�!ෙW පාcය ජල අවශ�තා ස�රා¬ම 

අර�9  කරෙගන  ෙපොY නල §ඳf ඉ�F�ම

39,905.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     39,905.00           100% I 100%

H61141205511 7/8/2016

`Iගම පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය   ලාÑ  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  EAන ප�� සඳහා ZYGය ලබා [ම ( 

නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත )

135,000.00         පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     105,000.00         78% I 100%

H61183105512 8/25/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `Iගම පාෙ;<ය සභාවට අය� 

ඉඩෙ  ��A සරණ අෙන�ොන�ාධාර හා අවමංගල�ාධාර 

ස8�යට අ�බ;ධ ක�ඩලම ෙදමටහැ�ත පජා ශාලාෙD ඉ�� 

ප�සංස්කරණ කටu" EY  FIම

20,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     19,835.75           99% I 100%

N61134105514 9/30/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙDවැ�ෙදjය  ඉහලගම 

qහා�ක!ද  පෙ;ශවා�!ෙW පාcය ජල අවශ�තා ස�රා¬ම 

අර�9 කරෙගන   Xශ්පා�ත  නල §ඳf ඉ�F�ම

665,334.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     665,334.00         100% I 100%



N61141205516 10/26/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   �;දරගම පරාකම  පජා 

ම�ඩල  පජා ශාලාවට ZYGය ලබා [ම  "G! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  නංවා¬ම

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

H61152306500 3/2/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කQවස්ෙගොඩ මාHගය 

ෙකො!¢= FIම

434,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     385,918.81         89% I 100%

H61152306501 3/3/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  හා�ප!ෙදXය, රජ 

මාවත මාHගෙO සංවHධන  කටu" EY FIම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     404,741.18         90% I 100%

N61152306502 3/3/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දංෙගො�ලව�ත, 

ZෙDකාරාම පාර අ"� මාHගෙO  සංවHධන කටu" EY  FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     495,726.05         99% I 100%

H61152306503 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 376 ෙබෝපාගම ගාම 

Xලධා� වසෙ  �ෙWක!ද මාHගෙO කලවැලැZ�ල පෙ;ශෙO 

mh ªක!දට �ෙවන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,800.05         100% I 100%

H61152306504 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  367 ෙබෝපැ�ත ගාම 

Xලධා� වසෙ  මරණාධාර ස8� ශාලාව අසල මාHගෙO ෙපොY 

අ"� මාHගය ( පH� ආන!ද මහතාෙW Xවස ෙදසට �ෙවන 

ෙපොY මාHගය ) සංවHධනය FIම
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,918.20         100% I 100%

N61152306505 3/16/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO X=ට�ව 348ඊ  

ම�ව�ත, ෙහොරෙගො�ලව�ත ගාමෙO  අංක 01 පQමාවත ග� 

අ"රා තාර දමා සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,894.26         100% I 100%

N61152306506 3/16/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO X=ට�ව 348ඊ  

ම�ව�ත, ෙහොරෙගො�ලව�ත ගාමෙO  අංක 03  ෙවX හරස් 

පාර  ග� අ"රා තාර දමා සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     196,053.26         98% I 100%

N61183106507 3/28/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  

කළෙගtෙහේන, ස�ගස්තැ!න පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     98,749.00           99% I 100%



H61152306509 5/16/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  කළ��Aය �වර පාෙH 

Xල!ත mෂ! ආයතනය අසG! යන  ෙපොY  මාHගය 

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

H61152306510 4/27/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඕෙගොඩෙපොල ඉåෙගො�ල 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     198,611.00         99% I 100%

N61152306512 4/27/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙමො³!න 

F�F�ත��ල ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     197,048.60         99% I 100%

H61152306514 4/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO මංගල��ය F� එක" 

FIෙ  මධ�ස්ථානයට ඉ���ට  ෙපොY පාෙH ( වෑක!දට යන 

ෙපොY පාර ) ෙකො!¢=  කර අවස! කර ඇ� ස්ථානෙO Eට 

ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     97,956.65           98% I 100%

H61152306515 7/8/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  370 � �ව!�ර  ගාම 

ෙසේවා වසෙ  �ව!�ර Eට අංග �Aය දfවා  �ෙවන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,777.80         100% I 100%

H61183106516 6/9/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�තනග�ල, ව�ෙපොල 

පජා ශාලාවට ZYGය ලබා [ම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     25,000.00           100% I 100%

H61183106517 6/9/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මාඉ�ල ෙපොY නාන Gඳ  

ප�සංස්කරණ කටu" EY FIම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     24,193.20           97% I 100%

H61183106518 6/16/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO   අ�තනග�ල පාෙ;<ය 

සභාව ස" ඉඩෙ  ��A හ�ග �Aය ෙවස්ටH! පාHf  පජා 

ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     94,068.90           94% I 100%

N61183106519 12/5/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාෙ;<ය සභාව  ස" 

ඉඩෙ   ��A ග�ෙබොඩ බ�කාHයය පජාශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%



H61152307500 3/14/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO යfකල, මැලව"ෙගොඩ, 

එෙගොඩව�ත පාලම අසල  ෙපොY  අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     189,457.00         95% I 100%

H61152307503 4/20/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�ස්ව�ත මැදව�ත qYමැYර 

අසG! b�ෙW මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     248,443.10         99% I 100%

N61152307504 5/2/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පරක!ෙදXය  ෙපොY  අ"� 

මාHගය ( _ච�ත මාවත )  ෙකො!¢= FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     468,661.01         94% I 100%

N61152307505 5/9/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පහලගම ගමමැද පාෙH 

�ය�ලක මහතාෙW Xවසට යන ෙපොY අ"� මාHගය    

සංවHධනය  FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     249,689.09         100% I 100%

H61152307506 10/3/2016

ග පහ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ග /යfකල පහළ �[යව�ත  

අරඹෙගොඩැ�ල  Zහාරස්ථානයට  සහ ගමට යන  ෙපොY  

මාHගෙO m=A ග� අ"රා �ෙබන ෙදපස ෙකො!¢=  FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     199,921.00         100% I 100%

H61152307507 7/13/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග /ඉ��ෙගොඩ �යරතන 

මාවෙ� _ජාත ZYහල ප_කර දmණට ඇ� _E� මහතාෙW  

ගැෙHS එක ෙදසට යන ෙපොY මාHගය  සංවHධනය  FIම

125,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     124,999.00         100% I 100%

H61152307508 7/11/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග /ඉ/යාෙගොඩ  ච"මැYර 

ෙහෝටලය ආස!න ටා!ස්ෙපෝමරය ඉ���ට ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය  FIම

123,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     122,970.00         100% I 100%

H61152307510 7/11/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග /ඔ�ෙතොට දmණ Zතාන 

මාවෙ� සණස ස8� ශාලාව ඉ���ට ඇ�  ෙපොY මාHගෙO මැද 

ෙකොටස සංවHධනය FIම

196,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     186,216.72         95% I 100%

H61152307511 7/11/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග /ඔ�ෙතොට දmණ Zතාන 

මාවත ෙපොY මාHගෙO අවසාන ෙකොටස සංවHධනය FIම

296,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     280,140.72         95% I 100%



N61152307512 12/16/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග /හංස�� පාර 16 වන පQමග 

ඉ���ට �ස්ස ෙසේනාÅර මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY 

මාHගෙO ඉ��යට සංවHධනය FIම "G! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  නංවා¬ම
280,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     279,327.00         100% I 100%

N61152307513 10/3/2016

ග පහ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ග /ෙසේ�Zලා පාර ෙකළවර 

"!මං හ!�ෙය! වමට ඇ�  ෙපොY අ"� මාHගෙO දmණට 

Xම� මයාෙW Xවස ෙදසට ඇ�  ෙපොY  අ"� මාHගයට  පැ� 

බැ මf ඉ�FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     437,640.47         88% I 100%

N61152307514 10/3/2016

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ග /බට�ර වැGෙD�ය ඉ_� 

උයන ෙපොY නාන Gදට යන මාHගය සංවHධනය FIම "G! 

ගා8ය යAතල ප�ක   නංවා¬ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     189,354.00         95% I 100%

N61183107515 12/19/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග /ගල�Aයාව දmණ ෙසේවා 

�යස පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

95,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     84,867.00           89% I 100%

N61152308500 2/9/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙපො���$කලාන අභයෙසේකර 

මාවත යා කරන අ"� මාHගෙO ඇ� ෙබෝfmව �§සකර කර  

මාHගය ෙකො!¢= FIම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     773,939.38         97% I 100%

N61152308501 3/1/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල පා.ස.ට අය� රාගම 

ෙ�ව�ත පාර m�ස හං�ෙය! වමට ඇ� ඔෙH!S �� ගා�! 

පාර ෙකො!¢= දමා සංවHධනය FIම

775,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     773,939.38         100% I 100%

H61183108502 4/27/2016

ජාඇල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO mඩහකෙපොල ගාමෙO m�fගහ 

ෙපොY Gඳ සංවHධනය FIම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     16,770.00           67% I 100%

H61152308503 5/3/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඳාන, `ග� ෙකොළඹ මාHගෙO  

කඳාන නගර �මාව "ළ ඇ� Xහා� මහතාෙW කඩය සහ  

අමර"ංග මහතාෙW Xවස අතර  ඇ� ෙපොY පාර  කාප= කර 

සංවHධනය FIම
750,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     748,366.83         100% I 100%

N61152308504 5/3/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වැGග �Aය, ක!දව�ත, �ට� 

නාග�ක ම!× ෙම�� පනා!Y මහතාෙW Xවස ෙදසට යන 

ෙපොY මාHගය කාප= කර සංවHධනය FIම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     513,506.02         86% I 100%



N61152308505 5/4/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  කඳාන  නගරෙO ශා!�  

ස්ෙටෝHස්  ෙවළඳ සංnHණයට යාබදව ඇ� �තාෙW ව�ත  

ෙපොY  පාර  ෙකො!¢= FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     149,009.09         99% I 100%

H61183108506 5/5/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක : 187 නෑY��Aය වසෙ   

ෙසේවා �යස පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     134,035.00         89% I 100%

N61152408507 5/5/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ව�ෙපොල, ෙ�fසP�ව�ත, 

බ�ඩාරනායක වටර�ම පධාන මාHගෙO �. E�පාල 

Zජයර�න මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගෙO කා9 

ප;ධ�ය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,612.23         100% I 100%

N61152408508 5/19/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රාගම, කඩවත පාෙH, ෙද�ෙගොඩ 

හ!�ය ප_කර  ( රාගම ෙදසට ) සහන මාවත ෙපොY අ"� 

මාHගය වන පග� මාවෙ� ජලය බැස යන කා9ව බැ[ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     147,935.07         99% I 100%

H61182108509 8/24/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල පා.ස. ට අය� ඉඩෙ  

��A ජය�ගම ළමා ¢ඩාංගනෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

75,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     72,800.00           97% I 100%

H61152308512 6/15/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙමොරාව�ත පාෙH 3 වන පQමග 

ඉ���ට  ෙපොY මාHගය ප�සංස්කරණය FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     343,398.71         98% I 100%

N61152308513 12/15/2016

ජාඇල  පා.�. ෙකො=ඨාශෙ= කඳාන ශා!ත ම�යා පාර  

බාල¨�ය මාවත ස බ!ධ කර� ලබන ෙවල මැද ෙපොY පාර 

සංවHධනය FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක   නංවා¬ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     398,231.00         100% I 100%

H61152308515 8/12/2016

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO කඳාන, දm9  බටගම, 184/ඒ, 

න!දන mමාරE� මහතාෙW Xවස  අසල ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     98,764.77           99% I 100%

N61182108518 9/14/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ජාඇල පාෙ;<ය සභාව ස" 

ඉඩෙ  ��A කඳාන  ජයසම�ගම ¢ඩාංගනෙO ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY  FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     495,353.59         99% I 100%



N61182108519 9/14/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රජය ස" ඉඩෙ  ��A කඳාන 

ටාXයාව�ත ෙවොGෙබෝ� ¢ඩාංගනෙO ඉ�� සංවHධන කටu" 

EY FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම

40,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     40,000.00           100% I 100%

H61182108521 12/8/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාෙ;<ය රජය  ස" ඉඩෙ  

��A �ල��ල, තාXයව�ත ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �AෙO ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,816.00         100% I 100%

N61182108523 12/15/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල පාෙ;<ය සභාව ස" 

ඉඩෙ  ��A උත� බටගම óනෑස් ව�ත ¢ඩා �AෙO  ඉ�� 

සංවHධන කටu"  ශම පදනම මත EY FIම "G! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  නංවා¬ම
168,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     26,975.00           16% I 100%

N61152308524 10/13/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�ෙපොල _සාන p8ය අසල 

ව�ෙපොල ධHමරතන Zද�ාලය  මාHගෙO පැ� බැ ම ශම 

පදනම මත සංවHධනය FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  

නංවා¬ම
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

H61182108525 10/25/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල පාෙ;<ය සභාව ස" 

ඉඩෙ  ��A උ"� බටගම óනෑස් ව�ත ¢ඩා �AෙO ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

9,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

H61152309501 2/12/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO හැඳල �ව�ව�ත Eට හැඳල 

පධාන මාHගය හරහා ඇ� කා� ප;ධ�ය �Gසකර FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 500,000.00        497,838.90         100% I 100%

N61152309502 2/12/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�මැAයාගාර මැ;ෙ; පාර 

සංවHධනය FIම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 750,000.00        749,865.00         100% I 100%

H61152309503 8/18/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ¡!ෙක!ද  ෙම�� 

ක!න!ගර  මයාෙW Xවස අසG! යන මාHගය �Gසකර FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 250,000.00        249,521.70         100% I 100%

H61152309504 3/2/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�තල, හැඳල, ඇල පාර, අංක 

: 84/10  පදනම යන ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 1,988,303.00     1,988,303.00      99% I 100%



H61152309505 3/1/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�තල පා.ස.ට අය� මහබාෙW 

ලංකා මාතා මාවත අ"� මාHගය ( බැ�� ෙපෙHරා මහතාෙW 

Xවස අසල ෙපොY පාර ) තාර දැ`ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 300,000.00        298,304.00         99% I 100%

H61152309506 3/1/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�තල පා.ස.ට අය� වැGසර 

ඇ=ලස් මාවත  ෙපොY  අ"� මාHගය  තාර දැ`ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 350,000.00        348,887.00         100% I 100%

N61182109507 3/31/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�තල පා.ස. ට අය� p8ෙO 

��A වැGසර ෙවGංට! පාHf � ෙපොY ඉඩෙ   ��A ළමා 

¢ඩාංගනෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N61152309508 5/18/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රාගම, ෙහොරෙ©, ප!සල පාර 

සහ E�වHධන පාර යා ෙකෙරන පළ� පQමෙW E�වHධන 

පාෙH ඉ�� ෙකොටසට ෙකො!¢= ඇ�Iම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 50,000.00          38,170.25           76% I 100%

N61182109509 9/14/2016

ව�තල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ව�තල පාෙ;<ය සභාව ස" 

ඉඩෙ  ��A නාෙගොඩ වැGසර��ල ෙවොGෙබෝල ¢ඩාංගනෙO 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම "G! ගා8ය යAතල 

පහ_ක   නංවා¬ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 199,020.00        199,020.00         100% I 100%

H61182109510 10/11/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�තල පා.ස. ට අය� p8ෙO 

��A වැGසර ෙවGංට! පාHf � ෙපොY ඉඩෙ   ��A ළමා 

¢ඩාංගනෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම - 2 අ�යර

170,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව 170,000.00        170,000.00         100% I 100%

H61152310501 2/9/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත, මහර �ෙWෙගොඩ/උ, 

�ෙසේරා පQමග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= ඇ�Iම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,068.00           99% I 100%

H61152310502 4/27/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත, ¨�යපා�ව/නැ, 2 ෙවX 

මංගල මාවෙ�  වමට ඇ� 3 ෙවX මාවෙ� `ටH  75 ක  

ෙකොටසට  ෙකො!¢= ඇ�Iම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     297,175.90         99% I 100%

N61152310504 2/9/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත, ෙගෝනෙහේන වැවෙහේන 

පාෙH අවසාන ෙකොටසට ෙකො!¢= ඇ�Iම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     192,053.95         96% I 100%



H61152310505 4/5/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  කැ!දGය;දපා~ව ගෙ���ල  

මහව�ත පාර 3 වන පQමග ෙකො!¢= FIම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     698,205.15         100% I 100%

H61152410506 7/26/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO මාහරගම පැරඩPස්ෙකෝ= 

ග මානයට �ෙවන ෙපොY පාෙH දැනට ෙකො!¢= දමා අවස! 

කර ඇ� ස්ථානෙO  ෙබෝfmව  ප�සංස්කරණය කර ඉ�� 

ෙකොටස සංවHධනය FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     192,874.80         96% I 100%

H61141210507 5/4/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වෑබඩ ඉ��වැAය පාර ෙකලවර 

මාHගය අව�ර වන ප�� ඇ� ZYG ක9ව ඉව� FIම

40,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     34,908.95           87% I 100%

H61152310508 5/17/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  වරපලාන ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     197,814.10         99% I 100%

N61152310511 9/30/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත, ගෙ���ල  පධාන 

මාHගෙO ¨Iගම හං�ෙO වමට ඇ� ¨Hය උයන ෙපොY   මාHගය 

ෙකො!¢=  ඇ�Iම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     98,718.00           99% I 100%

H61152311500 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �fක!ද ගාමෙO Eට 205  

මාHගය දfවා අ~ෙත! ඉ�කළ  ෙපොY  මාHගය සංවHධනය 

FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,079.30         100% I 100%

H61152311501 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැ!දෙගො�ල ෙගොරකා කෙ� 

ඉ���ට  ෙපොY  මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,270.00         100% I 100%

H61152311502 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  m=Aවල බ�ඩාර මහතාෙW 

Xවස අසල ෙපොY  මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,451.20         100% I 100%

N61152311503 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙබGෙගො�ලව�ත දසනායක 

මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     399,622.30         100% I 100%



H61152311504 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ගෙ!ෙගොඩ නව�"  ෙපර 

පාසල අසල  ක!ද උඩ මාHගෙO  අවස! ෙකොටස සංවHධනය 

FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,873.60           100% I 100%

N61152311505 4/20/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙකොtකාර මාවෙ�  

ගලෙබොඩව�ත අ"�  මාHගය  සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,458.65         100% I 100%

N61152311506 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO මැ;ෙ;ගම �ව! මාවත,  

ෙබෝwධHමාරාම Zහාරස්ථාන මාHගෙO �ල Eට සංවHධනය 

FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,249.75         100% I 100%

N61152311507 3/14/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 379 ඒ රංවල ගාම Xලධා� 

වසෙ  `��ගල Zෙ�m�ර මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     296,862.50         99% I 100%

N61152311508 5/4/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රදාවාන ෙරෝහල පාෙH 

මැ�ෙහේනව�ත අසල ෙපොY පාර ෙකො!¢= FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,543.60           100% I 100%

H61152311510 6/16/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO පැ��ට ක!ෙදව�ත ෙපොY  

මාHගෙO 3 වන අ"� මාHගය  හා  ෙදවැX අ"� මාHගෙO 

ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,629.10         100% I 100%

H61183111511 7/12/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  පාෙ;<ය සභාව ස"  Zස� 

ෙසවන  ෙපොY ඉඩෙ  ��A පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     347,855.00         99% I 100%

H61183111512 7/8/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  පාෙ;<ය සභාව ස"  

¡�බ�ගල ෙපොY ඉඩෙ  ��A පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     348,354.50         100% I 100%

H61152312500 4/27/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  මාෙකොල/උ, bණර�න මාවතට 

ස බ!ධ ෙම� EEල මාවත `ටH 200 ක ෙකොටසට ෙකො!¢= 

ඇ�Iම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     389,927.00         97% I 100%



N61152312501 5/11/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ªයගම ©රා◌්.ස. ට අය� 

ෙබො�ලෑගල, ක!ෙ;ව�ත පාර , අංක : 263/2/�  � ප�ං� 

ආH.y. EEර mමාර  මහතාෙW Xවස ෙදසට යන ෙපොY 

මාHගෙO මැද, ෛවද�  සර� බ�ඩාර මහතාෙW  Xවසට 

ආස!න ෙකොටස ෙකො!¢= FIම
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     98,838.00           99% I 100%

H61152312502 3/14/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත ජය මාවෙ� දm9 පස 

ඇ� "!වන ෙපොY  අ"� මාHගය ෙකො!¢= FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     296,712.00         99% I 100%

N61152412503 3/14/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Eයඹලාෙප දmණ සමෘ;w උයන 

පජා ශාලාව අවසානෙO Eට ඉ��යට ඇ� ජලය බැස යන  ෙපොY 

කා9 ප;ධ�ය සකස් FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     289,368.00         96% I 100%

H61183112504 7/12/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ªයගම  පාෙ;<ය සභාව ස"  

�රෙසේකර ෙපොY ඉඩෙ  ��A පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,625.00           100% I 100%

H61183112505 7/8/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Eයඹලාෙ©ව�ත  ෙපොY නාන 

§ඳ ප�සංස්කරණයFIම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     19,696.80           79% I 100%

N61152412508 10/20/2016

ªයගම පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙගෝනවල  ග�ඒද�ඩ  පාෙH 

ඇ� ග�ෙදක ෙබෝfmව  ප�සංස්කරණය  FIම හා පහG! 

ඇ� ඇල මාHගය ú;ධ FIම "G! ගා`ය  යAතල පහ_ක   

නංවා¬ම
340,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     340,000.00         100% I 100%

N61152313500 6/22/2016

කැළjය පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  කැළjය පා.ස. ට අය�  

කැළjය ��Qවැ�ෙගොඩ _දHශන පQමග `ටH 200 f පමණ  

මාHගය  තාර දමා අ��වැtයා  FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

N61152313502 10/3/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැළjය, ද�ගම, 

ෙකොහ�Zල මාHගෙO ෙජොXfව�ත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

ඇ�Iම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     90,285.95           90% I 100%

N61152313503 10/5/2016

කැළjය පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැළjය, ද�ගම, 

ෙකොහ�Zල මාHගෙO ෙජොXfව�ත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢=  

ඇ�Iම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම - 2 අ�යර

58,674.00           ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     58,674.00           100% I 100%



N61182121503 12/22/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්ෙ=tය ගම E��" උයන 

සඳහා ෙවොGෙබො� ෙන=ෙබො� ස�ත ¢ඩා �Aය සංවHධනය 

F�ම

275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H61152322501 7/27/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ��ෙ��යාව, 

ෙගොඩැ�ල මාවතට ස බ!ධ ෙකො!ගහෙගොඩැ�ල ෙපොY පාෙH 

ඉ�� ෙකොටස වැඩ අවස! FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.ප.ස -                     97,385.60           97% I 100%

H61134224500 4/4/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, ෙකොරෙතොට, "! 

අදෙහේන, ෙද�ගහකමත පාර, 4 වන පQමෙග�, අංක 651/1 

Xවස දfවා ෙපොY මාවත පෙ;ශයට පාcය ජලය ලබා[ම.

60,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     59,545.00           99% I 100%

H61141224503 4/20/2016

කhෙවල ©රාග.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 408/6 උසාZය පාර, 

ෙකොතලාවල, කhෙවල � ප�ං� පාස� අûයාලපනය ලබන 

ද�ව! ද EAන අh ආදාය ලාÑ එ�.ෙf. ෙH9කා දමය!� 

8යෙW Xවසට ZYGය ලබා[ම
15,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     15,000.00           100% I 100%

H61134224504 6/6/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය, රජෙහේන පළ� 

පQමග පාcය ජල ව�ාපෘ�ෙO ඉ�� ෙකොටස අවස! F�ම

100,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     68,349.00           68% I 100%

H61134224506 9/26/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO බප/ජය තලංගම 

එ .�.එ�.ජයවHධන Zද�ාලෙO අභ�!තර ජල නල ප;ධ�ය 

අ~�වැtයා F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     151,439.98         76% I 100%

H61152324507 10/26/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO දm9 ෙහෝක!දර ෙපොY _සාන 

p8ෙO  ඇ"�වන පධාන ෙW=Qව අසල Eට ආදාහනාගාරය 

දfවා �ෙබන පධාන මාHගය ෙකො!¢= ª ග� ෙයොදා 

සංවHධනය FIම
750,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     746,462.78         100% I 100%

H61152324509 11/22/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ��ෙත=Qෙගොඩ අංක 530/23 

Eට ඉ��යට ඇ� ෙපොY කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය F�ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව 0% O 0%

H61152324510 11/22/2016

කhෙවල පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO තලාෙහේන අංක 538/3 Eට 

ඉ��යට ඇ� ෙපොY කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය F�ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව -                     49,648.65           99% I 100%



H61183125500 6/9/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �fමෙ� ��A නගර සභාවට 

අය� ෙර!�ස් ෙH!S _භ සාධක පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� 

සංවHධන කටu" EY F�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     285,363.20         71% I 100%

H61152325502 7/14/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උඩහ��ල m�fගහෙපොmන 

පාර 3 වන පQමෙW හතරමං හ!�ෙය! දmණට ඇ� පාර 

සංවHධනය F�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H61183125503 7/10/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙදපානම �රමාවත එfස� 

ෙපොY ෙසේවා _භසාධක පජාශාලා ෙගොඩනැ��ල දව� ලබා [ 

ශම පදන8! සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,854.00           100% I 100%

H61152325505 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �fමෙ� බාGකා Xවාස පාර, 

අරGය උයන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     184,802.03         92% I 100%

H61152325507 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකො=ටාව, මාළෙ� පධාන 

මාHගෙO කැටකෑලව�ත ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     149,714.37         100% I 100%

N61152425509 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය, කල�ෙගොඩ, 

මැjfව�ත පෙපොY මාHගෙO පාර ෙදපස සප�" කා9 ෙයොදා 

සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     81,116.98           81% I 100%

N61152325510 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය, �ර මාවත, ආෙරොං 

කඩය අසල ඇ� ෙපොY මාHග සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     189,268.93         95% I 100%

N61152325511 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කල�ෙගොඩ, පැරm  මාවත, 

ආරාම පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     150,000.00         100% I 100%

N61152325512 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය, අරGය උයන, 6 ඒ 

පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     149,954.24         100% I 100%



N61152325513 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය, අරGය උයන, 

6,7, 8, පQමග හරහා ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම 

ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H61152325514 9/26/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙපොY කQවාවල පQමග 

ප�සංස්කරණය FIම.

440,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     369,219.40         84% I 100%

N61152325515 10/27/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකො=ටාව මාලෙ� පාෙH 

අ�වැට��ල පාෙර! E�ම�ව�ත (පළ� ෙකොටසට) �Zෙසන 

ෙවල ෙකොටස සංවHධනය F�ම

110,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     105,957.15         96% I 100%

N61152325516 11/29/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය පග� මාවත ර�න 

�දලාGලාෙW කඩය අසG! හැ� යන මාHගෙO අවසාන ෙලස 

ෙකො!�= කර ඇ� ස්ථානෙO Eට දm9 ෙදසට ඇ� ෙපොY 

මාHගය _Y_ ප�� සංවHධනය කර m=A ග� ඇ��ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     280,662.30         70% I 100%

H61152328500 11/9/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙමොරQව ඉ�බැ;ද, 

_ධHමර�නාරාම  පාෙH වHපන  අංක 49/1 Eට 37/1 දfවා 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

H61152329500 11/11/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබොරලැස්ග�ව, එෙගොඩව�ත 

පාර ෙදවැX පQමඟ සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 0% O 0%

H61152329501 11/30/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO හැtගම, යAයනව�ත අ"� 

මාHගෙO කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය FIම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     250,000.00         100% I 100%

H61152329502 7/7/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මාZ�තර දmණ පජා ම�ඩල 

මාHගය ෙදපස කා� ප;ධ�ය සකසා තාර දමා ප�සංස්කරණය 

FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     362,147.42         72% I 100%

H61182129503 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජය ස" පැල!ව�ත උ"� 

සංස්කෘ�ක මධ�ස්ථානය අසල ෙවොGෙබො� ¢ඩා �Aය 

සංවHධන කටu" EY F�ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     38,500.00           77% I 100%



H61152329505 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Xල මහර සණස පාෙH 

පළවන ෙපොY හරස් පාර සංවHධනය F�ම ම�! ගා8ය යAතල 

පහ_ක  වැt �u9 F�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     243,611.85         97% I 100%

N61152329506 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙහො!න!තර 

ෙගොඩපරගහව�ත 3 වන පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     388,944.92         97% I 100%

N61152329507 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙහො!න!තර හ�ගහව�ත 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     244,188.80         81% I 100%

N61183129508 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  නගර සභාව  ස" p8ෙO ��A 

හැtගම Eංහ පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

N61182129509 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ප§ෙගදර නළ�Y  ෙපොY ¢ඩා 

�Aය වටා දැ� ආවරණයf සකස් FIම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

N61152329510 11/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මාZ�තර අ~ෙබෝගහල!ද 

ෙපොY පාර සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     137,512.47         69% I 100%

N61141229511 11/16/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බටකැ�තර ICC 

¢ඩාංගනෙO පජාශාලවට නව ZYG ස බ!ධතාවය ලබා�ම

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

N61152329512 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබොරලැස්ග�ව පැ�Gයාෙ! 

ස�ම� මාවෙ� අ"� පාර කා9ව සමඟ සංවHධනය F�ම

641,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     596,977.41         93% I 100%

N61152329513 11/9/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බටකැ�තර දmණ 

එ�.එස්.ව�ත පළ� පQමෙW පල� හරස් පාර අවසානෙO 

ෙබෝfmව සංවHධනය F�ම

120,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     106,248.50         89% I 100%



H61152329514 12/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබොරලැස්ග�ව XDට! 

ෙසනZර�න මාවත 2වන පQමග සංවHධනය F�ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H61141229515 11/15/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO �§ය!දල හැtගම අ��පාර 

_වාරෙපොළ අංක 130(1/12) අංක දරණ ස්ථානෙO එ!.එ!.�. 

රාජෙW මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY මාHගෙO 

අනාරf�තව පව�න ZYG ³හැ! Zතැ! F�ම
50,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     50,000.00           100% I 100%

H61152329516 11/23/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙගොරක�Aය සම!�ර ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     86,570.00           87% I 100%

H61152429517 12/20/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ද ෙ© වැව ෙD�ල මංසං�ෙO 

ෙපොY කා9 ප;ධ�ය ප�සංස්කරණය F�ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H61152330503 7/14/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාව�ගම ග�ෙදොල ව�ත 

03 ෙවX පQමග ෙකො!¢= දමා සංවHධනය F�ම

180,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     167,341.32         93% I 100%

H61183130504 8/3/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 

ෙපො�ගස්ඕZට,Eයඹලාෙගොඩ,EE� ෙසවන E�Gය _භසාධක 

පජාශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     492,169.92         98% I 100%

H61141230505 10/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ සහ 

ද�ව!ද EAන Xවාස සඳහා ZYGය ලබා�ම

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

H61152330507 10/25/2016

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO mඩාමාYව ප!සල අසල ඇ� 

අ�නායක මාවෙ� ඇ� මදාරා උයන මාවත ව පස කා9ෙD 

ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�= F�ම

60,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

N61152330508 11/17/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ම�ෙ�ෙගොඩ අරGය උයන 

ෙවල අ;දර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

355,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% H 100%



H61152330509 11/2/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝමාගම පාෙ;aය සභා 

EමාෙD �Aයන F�ෙ��ය කැෙ� ජල ටැංFය ��A ඉඩම 

අසG! යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය F�ම

120,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

N61152330510 11/2/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝමාගම පාෙ;aය සභා 

EමාෙD ෙහෝමාගම ජනාwප� Zද�ාලය ඉ���ට මාHගය ඉ�� 

ෙකොටස සංවHධනය F�ම

135,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     130,486.87         97% I 100%

H61141230512 12/19/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A `ෙගොඩ 

දmණ ගාමෙසේවා වසෙ  `ෙගොඩ දහ  මාවත එfස� _භ 

සාධක ස8� ශාලාව සඳහා ZYGය සැපPම

25,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     -                      0% Q 0%

H61152331500 7/14/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාව�ගම, කhෙගොඩ මාHගෙO 

Yෂ්කර ෙකොටස සංවHධනය F�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     188,038.04         94% I 100%

H61152331501 7/14/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �;ෙදXය ක ම��Aය ව�ත 

අ"� මාHගය සංවHධනය F�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     187,858.72         94% I 100%

N61134231503 11/9/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙප!�� ව"යාෙO Wලැ!ෙගෝ 

පෙ;ශය සදහා නළ ජල ස බ!ධතාවය ලබා[ම..

300,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

N61141231504 11/9/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙප!�� ව"යාෙO කාG 

ෙකෝZල ස�ත පෙ;ශය සදහා ZYG �bවf ලබා[ම.

400,000.00         පා.ෙ� ලං.Z.ම 0% O 0%

N61152331505 12/22/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙප!�� ව"යාO Zජය මාවත 

ෙපොY මාHගය සදහා පෙDශ වන ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

ෙයොදා සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 0% O 0%

H61182132500 9/3/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ෙදමටෙගොඩ, 8�Yෙස��ර 

, මහ� Xවාස  ෙයෝජනා කමෙO ෙපොY ළමා ¢ඩාංගනයf 

ඉ�FIම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     1,500,000.00      100% I 100%



H61152333500 6/29/2016

පාYfක ©රා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වග ඉ�දා ෙපොල ර�ඇලබඩ 

රණZ� ගැ�9 මාවත සංවHධනය F�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     221,064.05         88% I 100%

H61152333501 9/3/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උh��ල, ෙද�ගහව�ත ෙපොY 

මාHගය හා ජය!� මාවත ෙපොY මාHගය යා කරන මාHගය 

සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     85,957.00           86% I 100%

H61183133503 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඔªෙයස් ෙපෙHරා ෙපොY නාන 

Gඳ ප�සංස්කරණය F�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     24,922.80           100% I 100%

N61152333504 10/26/2016

පාYfක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  පාYfක ද �Aය පාර ආරfෂක 

පැ� බැ ම සංවHධනය F�ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     81,631.15           82% I 100%

N61183141500 3/24/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජය ස" ඉඩෙ  ��A වලාන - 

ර"ව�ත පජා ශාලාව ප�සංස්කරණය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     299,657.00         100% I 100%

H61152441502 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO න�Õ�ව, ��බැ;ද පාර, 

óනෑ!ස් ව�ත ෙපොY මාHගෙO කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය 

FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     75,000.00           100% I 100%

H61152441503 7/13/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 630 නාවැAය (ෙබfෙfගම) 

ගා.X. වසෙ  නාවැAය Xවාස ස$හය ෙවත ඇ� ෙපොY �Z_  

මාHගෙO ෙබෝfmව සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     -                      0% A 10%

H61134141506 8/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පර�ත - ෙදොෙ�ව�ත 

පෙ;ශවා�!ෙW ෙපොY පහ_ව සඳහා පාcය ජල පහ_ක  

ලබා[ම ෙව�ෙව! ගා`ය යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     299,999.00         100% I 100%

N61134241509 10/12/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වා;Yව, ෙබෝ�රාජ මාවත, _නා8 

Xවාසවල පෙ;ශවා�! සඳහා නළ මාHග [Hඝ FIම ම�! 

නළ ජලය ලබා[ම "§! ගා`ය යAතල පහ_ක  සංවHධනය 

FIම
100,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     99,485.00           99% I 100%



N61152341510 11/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පර�ත සඟෙබෝ මාවෙ�, 

ස q;ධ ජය!� ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස (සප�" 

කා9වf ස�තව) ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

පානYර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

N61152442500 3/29/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 708 ගා.X. වසම ෙපො"�Aය 

උ"ර අ�Gය ෙ;වාල ෙපොY මාHගෙO ෙබෝfmව 

ප�සංස්කරණය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

H61134242501 6/29/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමොෙරො!"hව, 8�ෙහේ!"hව, 

ආuHෙDද පාර, 3 වන පQමග පෙ;ශවා�! සඳහා නළ මාHගය 

[Hඝ FIම ම�! නළ ජලය ලබා[ම

125,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     124,810.00         100% I 100%

H61134243500 5/16/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල, ප�9ගම, 

�ගන"hව පාර පෙ;ශවා�! සඳහා නළ මාHගය [Hඝ FIම 

ම�! නළ ජලය ලබා[ම

175,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     175,000.00         100% I 100%

H61183143501 5/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO XDඩාව, q!වල පාෙH 

��A පාෙ;<ය සභාව ස" පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     99,609.00           100% I 100%

N61152343502 9/28/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඇෙලෝ�යාව පාර, 

පහළව�ත මාHගය ෙකො!¢= කර ඇ� ස්ථානෙO Eට ඉ��යට 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම
650,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     644,020.00         99% I 100%

N61152343503 9/28/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඇෙලෝ�යාව පාර, "!වන 

පQමග ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     792,550.00         99% I 100%

H61141243504 9/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බ�ඩාරගම,ෙබො�ෙගොඩ, 

ෙD�ලව�ත, අංක 166 G�නෙO ප�ං� එ . nH�ර�න 

පනා!Y මහතාෙW Xවස අසළ අව�ර වන ෙසේ ෙපොY මාHගෙO 

��ටා ඇ� ZYG ක9ව _Y_ ස්ථානයකට Zතැ! FIම
30,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     26,272.00           88% I 100%

H61152343506 9/30/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල, ෙහොරණ 

පාෙH, "ෂාර ඉෙ�ෙප�ම මහතාෙW Xවස ෙදසට ඇ� ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     146,198.00         97% I 100%



H61152343507 9/30/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල, 

බටෙදොඹ"hව, ගාෙමෝදය ෙපොY මාHගෙO (අ8� මහතාෙW 

Xවස ෙදසට ඇ� මාHගය) නවතා ඇ� ස්ථානෙO Eට ඉ��යට 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     466,960.00         93% I 100%

N61152343508 9/30/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල, 

බටෙදොඹ"hව මාHගෙO හ�ස්ච!ද GයනෙW මහතාෙW Xවස 

ෙදසට ඇ� ෙපොY අ"� මාHගෙO සංවHධනය කර ඇ� 

ස්ථානෙO Eට ඉ��යට ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම ම�! 

ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම 150,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     149,671.00         100% I 100%

H61152344500 10/11/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කහට�Aය, ෙමොෙරො=ටාව�ත 

ෙපොY මාHගය බැෙකෝ ය!ත ෙයොදා සංවHධනය FIම

20,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     19,961.00           100% I 100%

H61183145501 8/23/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A නාහ�ල 

පජාශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� වැඩ Xම FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     100,000.00         100% I 100%

H61152446500 7/13/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 822 � යහලව�ත ගා.X. 

වසෙ  ෙබෝතෙ�ගම, m��ෙගදර ෙපොY මාHගය කා9 ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     50,000.00           100% I 100%

H61183146502 8/23/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A 

ඇටක!ද පජාශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     100,000.00         100% I 100%

H61183146503 8/23/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A 

තැ!නෙහේන පජාශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     100,000.00         100% I 100%

H61152447500 7/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 800 l නැෙගන�ර 

ෙදොඩංෙගොඩ ගා. X. වසෙ  Z�පාත, �හා�ෙගොඩ ෙපොY 

මාHගෙO q�ෙසේන මහතාෙW m�ර අසළ නව ෙබෝfmවf 

ෙයොදා ෙබෝfmව ෙදපස පැ�බැ ම �§සකර FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     87,338.00           87% I 100%

H61152447501 7/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 808 "hගල බට�ර ගා. X. 

වසෙ  "hගල, සාරාන!ද ෙපොY මාHගෙO �G! ඇ� 

ෙබෝfmව සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%



N61152448500 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අfකරමලට අ�� පාර ෙපොY 

මාHගෙO කා9ෙD ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00         100% I 100%

N61152448501 3/29/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Eංහගම, ÃෙDෙගොඩ පෙ;ශයට 

�Zෙසන පධාන පාලම �ළසකර FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00         100% I 100%

H61152448503 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 743 මWෙගොන නැෙගන�ර 

ගා.X. වසෙ  XHමලව�ත ෙපොY මාHගෙO qY �§මය අසළ 

කා9ව ෙකො!¢= දමා සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61152348505 10/31/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 758 ෙහ=A��ල ගා.X. 

වසෙ  නාEව�ත හරහා ඇ� ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     199,370.00         100% I 100%

H61152448506 12/28/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 747 කරදෙගොඩ ගා.X. වසෙ  

කරදෙගොඩ පධාන මාHගෙය! දහනායක මහතෙW Xවස ෙවත 

ඇ� ෙපොY මාHගෙO පැ� බැ ම ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම - අ�යර 1
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61152449500 3/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ම"ගම, පා!�ය ධHමරාජ 

මාවත 8�ලගහm�¶ව�ත ෙපොY මාHගෙO පැ� බැ මf ඉ� 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61183149501 5/3/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 803 නාරංZල ගාම ෙසේවා වසෙ  

, ෙදොල අ;දර රජෙO ඉඩෙ  ��A පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     200,000.00         100% I 100%

H61152449502 5/3/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බYගම,ෙකොරQෙහේන පාර, 

�ස්සව�ත ෙපොY නාන ෙතොQපල ඉ�ර සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00           100% I 100%

H61152449503 6/28/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  795 �, සඳE�ගම, 

"!ෙදොළෙහේන ෙපොY මාHගෙO ෙමොXකා මහ�8යෙW Xවස 

අසළ Eට ෙසො�ෙනෝනා මහ�8යෙW Xවස දfවා පැ� බැ ම 

ශම පදනම මත සංවHධනය FIම
350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     100,000.00         29% I 100%



H61134249505 7/13/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 805 � ම"ගම උ"ර ගා.X. 

වසෙ  ම"ගම, නෑබඩ පාර, y�ල මාවත ��A ස!��මග පජා 

ජල ව�ාපෘ�ය යටෙ� පෙ;ශෙO ජනතාවට පාcය ජල 

පහ_ක  ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61152450500 3/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහක~පහන, G¬නාව�ත 

පාර ෙපොY මාHගෙO ෙදපා ඇළ පැ� බැ ම ඉ� FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     195,532.00         98% I 100%

H61152450501 3/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 832 � �[ෙHඛාගම ගා. X. 

වසෙ  �ලAය!ෙගොඩ, �[ෙHඛාගම ෙපොY මාHගෙO m�� 

ස�ත පෙ;ශෙO පාර ෙදපස පැ� බැ මf ඉ� FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     96,196.00           96% I 100%

H61152450503 7/13/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 844 ර�ම�ෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ  F"ලාව ෙපොY මාHගෙO Zපස්සනා භාවනා මධ�ස්ථානය 

අසළ ෙබෝfmව සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

H61152451503 7/13/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 843 එ� bලනව�ත ගා.X. 

වසෙ  bලනව�ත, ප!සල පාර ෙපොY මාHගෙO ඇ� 

ෙබොfmව සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     49,800.00           100% I 100%

H61152451504 11/11/2016

වල�ලාZට පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උhගම mඩ�m�ර ඇළ 

හරහා ඇ� ෙපොY පාලම ශම පදනම මත සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     49,800.00           100% I 100%

H61152451505 11/11/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ය�රල, ඉහළ ක!ද ෙපොY 

මාHගය ෙබෝfm ෙයොදා ශම පදනම මත සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     49,800.00           100% I 100%

H61134252500 3/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමෝ�කාව 836/ෙf, 

වලකඩ ගා.X. වසෙ  සම!�ර පෙ;ශවා�! සඳහා පාcය 

ජලය ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     150,000.00         100% I 100%

N61152352501 9/5/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 839 මbර නැෙගන�ර 

ගා.X. වසෙ . ග මැ;ද, ව�ත පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 

FIම
700,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     693,653.00         99% I 100%



H61152452502 9/13/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 835 ඒ ඉ�fපත ගා.X. 

වසෙ  ල�ප¶ර, ඌ�උh��ල ෙපොY මාHගය ෙබෝfm කටව� 

ෙයොදා සංවHධනය FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     399,236.00         100% I 100%

H61141253500 7/4/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 643/ඒ �!E�ගම ගා.X. 

වසෙ  රජෙO ඉඩෙ  ��A පජා ශාලාව සඳහා ZYGය ලබා[ම

22,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     21,500.00           98% I 100%

N61152353501 8/19/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO bංග�ව, bණාන!ද මාවත 

ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     499,929.00         100% I 100%

H61141253502 9/28/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ග�පාත බට�ර රජෙO ඉඩෙ  

��A  ගාම සංවHධන ස8� ෙගොඩනැ��ල සඳහා ZYGය ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     21,908.00           73% I 100%

H61141254500 3/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� රජෙO ඉඩෙ  ��A 

ඌ�ගල, න බපාන පග� අවමංගල�ාධාර ස8� 

ෙගොඩනැ��ල සඳහා ZYGය ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     21,900.00           73% I 100%

N61134254501 3/30/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය ෙකොAගල පෙ;ශෙO 

පාcය ජල ව�ාපෘ�ෙO ඉ�� වැඩ Xම FIම හා ආරf�ත වැට 

ඉ�FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     99,360.00           99% I 100%

N61183864500 8/1/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පළා� පාලන අමාත�ාංශය ස" 

�ස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා �ම

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

N61183864501 8/1/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පළා� පාලන අමාත�ාංශය ස" 

�ස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා �ම

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

N61183864502 11/22/2016

පළා� පාලන අමාත�ාංශය යටෙ� ඇ� �ස්තකාල සඳහා ෙපො� 

ලබා[ම (ෙකොළඹ �ස්Èfකය)

15,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%



N67152301500 9/27/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වැDE� උයන පධාන මාHගය 

තාර දමා සංවHධනය FIම

439,416.95         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     439,416.95         100% I 100%

H67152301501 4/6/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නාලපාය පාෙH 

ෙකෝ�යාව�තට �Zෙසන ෙද�ගහව�ත ෙපොY පාර තාර දමා 

තනා ඇ� ස්ථානෙO Eට ඉ��යට තාර දැ`ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H67152301502 5/18/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අංක : 42, හ�ෙ©, 

m�¶ව�ත  ගාමෙO F�E� හා�ෙවයාH ෙවළඳසැලට යාබදව 

��A ෙපොY b� පාෙH ( 8�ස් ෙමෝල ඉ���ට ) පැ� බැ ම 

ඉ�FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H67183101504 9/29/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රජය ස" ඉඩෙ  ��A 97  

ගාම Xලධා� වසෙ   �Aපනව�ත  පජා ශාලාවට ZYGය ලබා 

[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     21,500.00           86% I 100%

N67152301505 7/21/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  නැෙගන�ර ප�Gය�Aය 

ගාමෙසේවා වසෙ  අ�ලා ඉ!දE� මහ�8යෙW Xවස 

ආස!නෙO  ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම  "G! 

ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම ( 100 m )

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

N67183101506 7/21/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අකරගම, තලෙගො�ල 

එfස� පග�  ස8�ෙO  පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  

නංවා¬ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     167,071.93         84% I 100%

H67152302500 3/16/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උ"� කටාන ජයල� මාතා 

මාවත ඉ�� ෙකොටස ස üHණෙය! ෙකො!¢= ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

403,700.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     399,010.00         99% I 100%

H67152302501 3/16/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �fක�තන හං�ය උ~අ බලම 

ව�ත  ෙ;වස්ථානය අසල ඇ� 8�� මාවත ඉ�� ෙකොටස තාර 

දමා සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     120,110.36         80% I 100%

H67152302502 4/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ර;ෙදො�ගම ෙකොට�ෙප Xවාස 

උද�ාන මාවත සංවHධනය FIම

210,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     172,029.07         82% I 100%



H67183102503 5/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �Ãව, 145/�, නැෙගන�ර 

බ�ඩාරව�ෙ� ��A ඔරෙලො_ ෙපොY නාන Gඳ 

ප�සංස්කරණය FIම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

කQනායක - 

�Ãව නගර 

සභාව -                     25,000.00           100% I 100%

H67152302504 5/31/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බ/¡නAයන පර ගහ �ල හං�ෙO 

ප!සල අතර ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය ශා!ත මහතාෙW Xවස 

දfවා ෙකො!¢= FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     150,000.00         100% I 100%

H67152302505 5/31/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උ/F�ලා�Aය �වසP= ව�ත 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     148,825.00         99% I 100%

H67152302506 5/31/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ( ර;ෙදො~ව දmණ ) ගම මැද 

පාර ප_කර  වමට  ඇ�  ෙපොY පාර ෙකො!¢= FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     143,125.00         95% I 100%

N67152302508 6/1/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ෙකො!දග ��ල ඇXක= එක 

අසල ඇ� ෙපොY  මාHගය ෙකො!¢= FIම ම�! යAතල 

පහ_ක  සංවHධනය FIම

125,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     116,592.00         93% I 100%

H67152302511 6/1/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බ/F�ලා�Aය කAයල පාෙH 

පල� ෙබොfmව අසල ඇ� හරස් මාHගයට ෙකො!¢= දමා 

සංවHධනය FIම

225,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     224,320.00         100% I 100%

H67152303500 4/7/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ශා!ත ෙජෝශ© ��ෙO අංක : 

299/10/ඒ, ෙමොහා! අෙ�ෙසේකර මයාෙW Xවස අසG! ඇ� 

ෙපොY  හරස් පාර ෙකො!¢= FIම

210,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 165,206.45        152,536.20         73% I 100%

N67152303502 12/19/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ශා!ත ෙජෝශ© �[ෙO ෙ�Z� 

��ස් ෙසේවා මධ�ස්ථානය අසG! ඇ� මාHගෙO �G© 

මහතාෙW Xවස අසල  ෙපොY  අ"� මාHගය  සංවHධනය FIම 

"G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම
195,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     160,478.09         82% I 100%

N67152304501 9/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වෑෙගොDව �ෂා!ත 

මහතාෙW Xවස අසල Eට ජයල� මහතාෙW Xවස අසG! 

චාම� මාවතට ස බ!ධ වන ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%



H67141204502 4/6/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙමොරෙගො�ල 

ෙහොර පැ�ල පජාශාලාවට ZYGය ලබා [ම

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

H67182104503 7/12/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය 

සභාවට අය�  ෙදොරණෙගොඩ/ද ගාමෙසේවා වසෙ   ෙවොGෙබෝ�  

¢ඩා  �AෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     138,188.00         92% I 100%

N67152304504 7/12/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක 126, ව�ෙ�ෙගදර 

ගාමෙසේවා වසෙ  ප!E~�ර ඉ!�ක ෙනෝXස් මහතාෙW Xවස 

අසG! යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම "G! ගා8ය 

යAතල පහ_ක   නංවා¬ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     195,688.00         98% I 100%

N67152304505 7/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO එ�ලංගල E�� ද E�වා 

මහතාෙW Xසව අසල ෙපොY මාHගෙO ෙසොදා පා~වට ලfව 

ඇ� ස්ථානෙO පැ� බැ මf ඉ�FIම "G!  ගා`ය මාHග 

සංවHධන කටu" නංවා¬ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,864.00         100% I 100%

H67152304506 8/31/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO යකහQව Xල!ත 

මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය   සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,766.60         100% I 100%

H67152304507 8/3/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝලාෙ!ගම 

අ බලමකැෙ� ෙපොY හරස් මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,592.00           100% I 100%

N67152304508 10/25/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක : 112/3, මැඩෑ��ල 

ගාමෙසේවා වසෙ  ර�!ද  ෙවද මහතාෙW Xවස ඉ���A! යන 

ෙපොY මාHගෙO  ෙසෝදා පා~ව වැලැf�ම සඳහා පැ� බැ මf 

ඉ�FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,878.40         100% I 100%

H67152305500 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නා�ල ෙඩොන��ව�ත  

ෙව!ෙ;� ඉඩෙ  ෙපොY මාHගය ෙමෝටH ෙගේඩH කර 

සංවHධනය FIම

15,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     14,662.50           98% I 100%

H67152305502 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නැDගල Z�mළා ක!ද ගාමයට 

යන ෙපොY මාHගෙO ඇ� Yෂ්කර ක!ද ෙකොටස බැෙකෝ ය!ත 

දමා සකස් FIම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     49,400.00           99% I 100%



H67152305504 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝල!ක!ද පජා ශාලාව 

අසG! උඩට යන ෙපොY මාHගය ෙඩෝසH කර සකස් FIම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     29,900.00           100% I 100%

H67152305506 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ක�ක!ද එහා ෙකොටස ෙපොY 

මාHගය ය!ත දමා සකස් FIම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     29,325.00           98% I 100%

H67152305507 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ද�ව ෙතොQපල ෙපොY මාHගෙO 

තාර දමා ඇ� ස්ථානෙO Eට ඉ��යට ( උ�� මයාෙW Xවස 

අසල මාHගය ) ය!ත  දමා  සංවHධනය FIම

20,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     19,197.90           96% I 100%

H67152305508 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO G!දර ඉහළ කරගහතැ!න 

ගමමැද ෙපොY මාHගය ( ක!ෙ;ගම 8යෙW Xවස අසල Eට 

Xම� ච!දE� මයාෙW Xවස ෙදE! යන )  බැෙකෝ ය!ත 

ෙයොදා කපා සකස් FIම
35,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     34,320.00           98% I 100%

H67152305509 8/2/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝතෙ� ඉහළගම ෙබෝතෙ� 

කXෂ්ඨ Zද�ාල පාස� මාවෙ� Eට ෙවල දfවා �ෙවන ෙපොY 

මාHගෙO ෙකොටසf ය!ත දමා �~මX!ම කපා සකස් FIම

35,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     33,860.40           97% I 100%

H67152305510 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබොකලගම මhගහව��ලෑව 

ෙපොY මාHගය  ෙඩෝසH කර සකස් FIම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     29,925.00           100% I 100%

H67152306500 5/11/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� . ෙකො=ඨාශෙO ව�ෙපොල අ"�  මාHගය  

සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,525.00         100% I 100%

H67152306501 3/3/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ර!ෙපොmණගම ඒ/�/3 

කලාපයට �Zෙසන මාHගෙO  සංවHධන  කටu" EY  FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,015.00         100% I 100%

N67152306502 3/3/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ර!ෙපොmණගම �/�/4/1  

කලාපයට �Zෙසන මාHගෙO   සංවHධන කටu" EY  FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     335,741.00         96% I 100%



H67152306503 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ඌරාෙපොළ, [නප�9ව 

366 � ගාම Xලධා� වසෙ  යටවක Eට ෙහොරෙගො�ල ව�ත 

මැ�! E�සගෙබෝ මාවත දfවා  �ෙවන ෙපොY  මාHගය 

සංවHධනය FIම
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,360.20         99% I 100%

H67152306504 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�තනග�ල 366 � 

වYරා��ල ගාම Xලධා� වසෙ  ෙකෝ!ගස්ව�ත ආන!ද 

මහතාෙW  Xවස අසG! වමට ඇ� උ�� මහතාෙW Xවස 

ෙදසට �ෙවන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     195,479.65         98% I 100%

H67152306505 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 333  එ~වා�Aය ගාම 

Xලධා� වසෙ  මැදෙගොඩ ෙබෝගහ අසG! ෙව� යායට  �ෙවන 

ෙපොY  මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     88,817.90           89% I 100%

N67152306506 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 373 කල��Aය/නැ ගාම 

Xලධා� වසෙ  අ�තනග�ල පධාන මාHගෙO  

ඇ�ලල��ෙල! කල��Aයට �ෙවන  ෙපොY  මාHගය 

සංවHධනය FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,805.40         100% I 100%

N67152306507 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 348 එ� ෙහොරෙගො�ල 

ගාම Xලධා� වසෙ  පළ�  පQමෙග� ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,805.40         100% I 100%

H67152306508 8/2/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO එ~වා�Aය ත�ගහෙහේන 

වට;දර uXA පාf ෙව!ෙ;� ඉඩෙ  නවර�න ZෙSEංහ  

මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,459.00         100% I 100%

H67183106509 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ස�ගස්තැ!න  

කළෙගtෙහේන  පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     269,975.00         90% I 100%

H67183106510 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO මාඉ�ල පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ෙ� 1 වන අ�යර  සංවHධන කටu"  Xම  FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

N67182106512 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO පා.ස. ස" ඉඩෙ  ��A 

ම�ව�ත ¢ඩා �AෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     198,569.00         99% I 100%



H67152306513 4/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කළ��Aය ක�ම� උයන 

ෙපොY නාන Gඳට යන  ව"ර  පාර වැළැf�ම සදහා එම p8ය 

සකස්  FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     97,550.65           98% I 100%

H67152306514 4/5/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබ ��ල , 

බ�ඩාරබටවල ගාෙමෝදය මාවෙ� පැ� බැ මf බැ ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,828.00           100% I 100%

H67183106515 7/12/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�තනග�ල පාෙ;<ය 

සභාව ස" ඉඩෙ  ��A [නප�9ව පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     94,312.92           94% I 100%

H67152307500 8/24/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග පහ, බ�ඩාරව�ෙ�, �ව! 

ෙපෙදස මාHගය `ටH 100 f ෙකොටස ෙකො!¢= ඇ�Iම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     299,999.00         100% I 100%

H67152307501 9/2/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ��Y මාවෙ�  ෙපොY  අ"� 

මාHගය ෙකො!¢= FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     298,320.00         99% I 100%

H67152307502 8/11/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝග�ව 20 ක9ව අසල 

ප�Gය පාෙH ප�Gයට ප_ව �ෙබන හතරම! හ!�ෙය! 

දmණට හැI `ටH 50 කට ප_ දmණට �ෙබන �ස්ස මහතාෙW 

Xවස ඉ���ට ෙපොY පාර ෙකො!¢= FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H67152307504 4/20/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�9ෙගොඩ සමෘ;w බැංm 

සංගමය ඉ���ට ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     350,000.00         100% I 100%

H67152307505 4/20/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ධනංජය �සානායක මහතාෙW 

Xවස අසG! යන  හ�ක9වල ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,235.63         100% I 100%

N67152307506 10/11/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  යfකල �Qව�ෙගොඩ සY! 

උයන 03 වන පQමග  ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     199,799.54         100% I 100%



N67152307507 4/20/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ගෙ!��ල, ෙබො�ලත දmණ 

266 බස් මාHගෙO පැ!Eස් m�Zට මහතාෙW වෑ�t! වැඩපල 

අසල ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     197,745.60         99% I 100%

H67152407508 5/5/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙමොරෙගොඩ ෙපො�ෙකොQව 

පාෙH ෙබෝfmව අ��වැtයා කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     153,116.41         77% I 100%

N67152307509 6/24/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ගෙ!��ල, ගල�Aයාව රණZ� 

ජානක ර�නෙසේකර  ෙපොY  මාවෙ� ෙකොටසf  වන සාම 

මාවත  සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H67183107510 8/23/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පහළගම ගාමෙO  ග පහ මහ 

නගර  සභාව ස" ඉඩෙ  ��A ළමා උද�ානෙO ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     150,000.00         100% I 100%

H67152307511 9/8/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග /දmණ ගල�Aයාව y�ස් 

ෙපෙHරා ෙපොY මාවත ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= FIම

235,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     227,915.00         97% I 100%

H67152307512 8/2/2016

ග පහ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  ග පහ මහ නගර සභා බල 

පෙ;ශය "ල  �ර පQමග ඉ��  ෙකොටස කා9 සකසා 

ෙකො!¢= FIම

565,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     565,000.00         100% I 100%

N67152308500 3/2/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල, ෙරෝල!� පාHf  සහ  

ෙරෝය� පාHf  Xවාස සංnHණය සඳහා වන ෙපොY �Z_  

මාHගය �§සකර FIම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     366,830.00         92% I 100%

N67152308501 5/16/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කලඑ§ය පාෙH අංක : 51/2/ඒ, 

ෙතෙHසා මාවෙ� ඉෙනෝකා දමය!� මහ�8යෙW Xවසට යන 

ෙපොY පාර ෙකො!¢= FIම

110,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     109,493.65         100% I 100%

N67152308502 4/6/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�ෙපොල ත�ම� උ�සව 

ශාලාව ඉ���A! ඇ� ඇ� ෙපොY  මාවෙ� 1 වන පQමග 

ෙකො!¢= කර අවස! කර ඇ� ස්ථානෙO Eට ඉ��යට 

ෙකො!¢= FIම
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,304.86           99% I 100%



H67152308503 4/19/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙ�fසP�ව�ත ෙසේවා �යස 

අසල ෙපොY මාHගය ප�සංස්කරණය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     999,707.59         100% I 100%

H67152308504 5/3/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වෑවල ෙ;වස්ථානය ඉ���ට ඇ� 

ෙපොY මාHගය කාප= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     457,506.00         92% I 100%

H67152308507 5/5/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බQව�ත �qY මාවත  ෙපොY 

මාHගය තාර දමා සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     192,490.00         96% I 100%

N67152308508 7/14/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බQව�ත මහ ZYහල ඉ���ට 

ඇ� ජයලද ෙපොY මාවෙ� F�යාෙදXය පාරට ස බ!ධ වන 

ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය  FIම "G! ගා`ය යAතල 

පහ_ක   නංවා¬ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     466,324.97         93% I 100%

H67183108509 10/20/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ජාඇල 191ඒ  ගාම Xලධා� 

වසෙ  ��A පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     146,753.46         98% I 100%

H67183108510 8/22/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ජාඇල 206ඒ ගාම Xලධා� 

වසෙ  ��A  ඇෙලfසැ!ඩාව�ත  පජා ශාලාෙD ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     -                      0% O 0%

H67182108511 8/22/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල නගර සභාවට අය� 

p8ෙO ��A නගර සභා ¢ඩා  p8ෙO  ඉ�� සංවHධන කටu" 

EY FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

H67152309500 2/12/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO m�mලාව _ý ෙටරස් මාවත 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,692.00         100% I 100%

H67152309501 3/1/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�තල පා.ස. ට අය� වැGසර 

ශා!ත අ!ෙතෝc  පාර ( මැදෙගොඩ පාර ) තාර දැ`ම

850,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     849,377.30         100% I 100%



N67152309502 3/1/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�තල පා.ස. ට අය� 

ග�උh�ට අ"� පාර ( ර�නපාල අමර"ංග මහතාෙW Xවස 

අසල ෙපොY පාර ) ෙකො!¢= FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     149,540.00         100% I 100%

H67152309503 4/5/2016

ව�තල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO   X�E�ගම 9 වන පQමග  

ෙපොY මාHගය  සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

N67152309504 4/5/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �qYගම  1 වන පQමග ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     190,725.00         95% I 100%

H67152310500 2/9/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO රාගම, මහර �ෙWෙගොඩ කjQ 

ZYහලට මාP ව ෛම× මාවත න8! ෙයෝ{ත පQ මාවත `ටH 

150 f ෙකොටස ෙකො!¢= ඇ�Iම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,166.10         99% I 100%

N67152310501 2/9/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත, ඉහළ 

කරගහ�ණ, ෙ;වාල පාෙH, උද�ාන මාවත ෙකලවර ඉ�� 

ෙකොටසට ෙකො!¢= ඇ�Iම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     98,794.65           99% I 100%

H67152310502 6/28/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රාගම පාර, 1 ක9ෙව! හැI යන 

ච8ල මහතාෙW Xවස දfවා ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= FIම

185,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     122,702.00         66% I 100%

H67152310503 6/28/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙගෝණෙහේන ඇ�ෙහේනව�ත 08 

වන  පQමග  ෙපොY  මාHගය ෙකො!¢=  FIම

80,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     79,010.95           99% I 100%

H67141211500 9/8/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙදො ෙ© ම�වාන පාෙH 

ව"�ෙබොඩ ප!සල අසල Eට ෙදො ෙ© ෙදසට ඇ� ෙපොY 

මාHගෙO එකලා ³හ! මග ෙතකළා  FIම

458,620.00         පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     452,000.00         99% I 100%

N67152311501 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO �ං� ම�ඩාවල අfකර 9 

ෙපෙහක  Xවාස ලා� �ං�ෙහේවා මහතාෙW Xවස ඉ���ට  

ෙපොY  මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,699.50         100% I 100%



N67152311502 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පැළහැළ ෙත�ෙමෝල අසG! ( 

 ටයH කෙ� ළඟ ) ඇ�  ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,949.60         100% I 100%

N67152311503 3/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=◌ාශෙO  ෙදො ෙ© පා.ස.ට අය� 

ෙදො ෙ©, ෙකොරාෙä, අංක : 115 ප�ං� උපාG X�!හැ�ල 

මහතාෙW Xවස අසල ��A ෙකොරාෙä වැGව�ත ෙපොY පාර 

ෙකො!¢= FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     187,566.47         94% I 100%

H67152311504 3/30/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�රාෙගොඩ සmරා මාවත 

අඹගහව�ත ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,112.30         100% I 100%

N67152311505 4/5/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පැළහැල ෙගොරfගහm�ර 

කෘ� මාHගය ෙදමළගම පධාන  පාෙH Eට ඉ��යට ෙකො!¢= 

FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,152.57         100% I 100%

N67152312500 3/30/2016

ªයගම   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ªයගම, ව�ගම 

ෙපෙල!ගහව�ත මාHගය සංවHධනය FIම - 2 අ�යර

480,770.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     451,078.10         94% I 100%

N67152312501 3/2/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙද�ෙගොඩ `ගහව�ත �ට� 

පාෙ;<ය සභා ම!× £.�. ප;ම mමාර මහතාෙW Xවස 

ඉ���A!, �§j ෙටfස්ටP� ආයතනය ල�! හැI යන 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     96,640.00           97% I 100%

H67183112502 8/3/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පහල ªය!Zල වරකා��ල 

පෙ;ශෙO  ��A ෙපොY නාන Gෙඳ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N67152313500 6/27/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�බ�ෙගොඩ, ඊ�යවැAය 

පාෙH ෙ;ව _8තාරාම පාෙH දmණට ඇ� "!වන පාර 

ෙකො!¢= ඇ�Iම

504,925.20         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     503,018.00         100% I 100%

N67152313501 6/14/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  කැළjය පා.ස. ට අය� 

කැළjය ªයගම පාර Eංහාර��ල, සම� පQමග පාර, අංක : 

519/3 � ප�ං� ඩ�.එ�. ම�Gකා මහ�8යෙW Xවස අසල 

ෙපොY මාHගය  ෙකො!¢= FIම
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     137,370.10         92% I 100%



H67152413502 5/5/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  F�බ�ෙගොඩ ගැ�9  

මාවෙ� පධාන පාෙH ( � cෙගෝධාරාමයට යන මාHගයට අය� 

) Xමකර ෙනොමැ� ෙකොටෙසේ කා9 ප;ධ�ය ෙකො!¢= FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     171,545.95         86% I 100%

N67152313503 5/5/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�බ�ෙගොඩ Xවාස  

ෙයෝජනා කමය _දHශණ පාෙH ෙපෙHරා මාවත ( අංක 296/6 

Xවස අසල ෙපොY මාHගය ) ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     193,728.00         97% I 100%

H67183121500 6/28/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 15, ෙර�බානා ව�ත 

මහජන ෙපොY වැEFG ප�සංස්කරණය FIම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     459,858.30         77% I 100%

H67141221501 7/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 14 නවග �ර ස්ෙටස් 

පාර අංක 25 දරණ ස්ථානෙO ZYG ක9ව _Y_ ප�� ස්ථාන ගත 

F�ම

25,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     18,145.00           73% I 100%

H67183122501 7/5/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� ¦ ලංකා 

සාෙමෝධන _භ සාධන පජාශාලා  ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන 

කටu" EY F�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     299,678.80         100% I 100%

H67183124501 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO mමාරෙWව�ත _භසාධක 

පජා ශාලාෙD සංවHධන කටu" EY FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,931.00           100% I 100%

H67183124504 6/28/2016

කhෙවළ පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO කhෙවළ රණාල �Z"� 

සමාජ ෙසේවා _භ සාධක පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� වැඩ Xම 

FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     149,955.00         100% I 100%

N67152324506 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝ8�ය, වැfකව�ත 

ෙගොඩඋඩ පාර, ෙනො. 386/3, දරණ �ය� Zකමආර�� 

මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY  මාHගෙO කා9 ප;ධ�ය 

සංවHධනය F�ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H67183124508 10/6/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO දැtග�ව ජයමාවත පැ" �ර 

Xවාස සංFHණෙO පජාශාලාෙD සංවHධන කටu" EY F�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව -                     149,999.20         100% I 100%



H67152324509 10/11/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO බ�තර��ල පැලව�ත 

නාගහ��ල පාර අංක 1018/8 Xවස අසල Eට තාර අ"රා 

සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව -                     995,427.91         100% I 100%

H67152324510 11/24/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ප��ගහ ෙහේන පාර Xවාස 

අංක 670/21/A � ප�ං� W.M.M.P.�රෙසේකර මහතාෙW 

Xවස අසල ෙපොY මාHගය  සංවHධනය F�ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව -                     598,562.15         100% I 100%

H67152325500 7/8/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඇ��ෙදjය කසගහකෑ�ල 

පාෙH මහරගම නගර සභාවට අය� මාHග ෙකොටස ෙකො!�= 

F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     495,248.57         99% I 100%

H67183125501 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගොtග�ව cල මහර 

Zද�ාකර බාGකා පාථ8ක Zද�ාලය අසල නගර සභාවට අය� 

ෙපොY �ඩාංගනෙO වැEFG කැEFG ප;ධ�ය න�කරණය 

FIම
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     300,000.00         100% I 100%

H67152325502 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙපො�ව�ත, ෙබෝම~ව ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     97,223.52           97% I 100%

H67152325503 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය Y �යපළ පාෙH, 

12/3 Xවස අසළ ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

75,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     74,232.98           99% I 100%

H67141225504 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කQවාවල පාර 

පළ�පQමග117/23A දරණ  Xවස ඉ���ට ඇ� ෙපොY පාෙH 

ZYG ක9ව ගලවා ෙවන� ස්ථානයකට ස්ථා�ත 

FIම.

 
50,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     36,509.00           73% I 100%

H67152325505 10/27/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකො=ටාව මාලෙ� පාෙH 

අ�වැට��ල පාෙර! E�ම�ව�ත (පළ� ෙකොටසට) �Zෙසන 

ෙවල ෙකොටස සංවHධනය F�ම

40,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     39,365.50           98% I 100%

H67152326501 12/14/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  A 4/3 A ෙහේන පාර අ"� 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය F�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%



H67152326502 12/14/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO චfF!දාරාම ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය F�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙද�වල 

ග�Fස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

H67134229501 11/8/2016

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙDරහැර ��ස් මාවත 

පෙ;ශයට නල ජලය ලබා[ම සඳහා ජල නල එGම

240,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     240,000.00         100% I 100%

H67141229502 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බට�ර ඇ³Dවල අරGය�ර 

613/5/E ස්ථානෙO අව�ර � ඇ� ෙපොY ZYG ක�ව Zතැ! 

F�ම

50,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     49,037.59           98% I 100%

H67141229503 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හැtගම ගාමෙO ෙපෙHරා 

මාවෙ� අංක 107/A Xවස ඉ���ට ඇ� ෙපොY ZYG ක9ව 

_Y_ ප�� ස්ථාන ගත F�ම

26,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     11,073.27           43% I 100%

H67134229504 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝm!දර සඳFරණ මාවත 

පෙ;ශයට නල ජලය ලබා[ම සඳහා ජල නල එGම

24,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     23,464.72           98% I 100%

H67152429506 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගොරක�Aය පළ� පQමග 

ෙකරවල ෙවලට ස බ!ධ ෙපොY පැ� කා9ව සකස් F�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     271,998.90         91% I 100%

N67141229507 9/26/2016

මඩමාත ජ�රGය වැව ඉහල පාර අංක 051/02 G�නෙO 

�.�.සහ! මහතාෙW Xවස අසල ෙපොY මාHගෙO බාධා ස�ත 

ZYG ක9ව ඉව� FIම.

20,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     19,533.71           98% I 100%

H67134229508 11/8/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  බQව!දර ¢ඩාංගනෙO 

¢ඩාගාරයට ජලනල පහ_ක  ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     21,500.00           86% I 100%

H67152329509 12/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබොරලැස්ග�ව XDට! 

ෙසනZර�න මාවත 2වන පQමග සංවHධනය F�ම

75,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     69,663.29           93% I 100%



H67152329510 11/15/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO පැලැ!ව�ත නැෙගන�ර 

Emරාදා ෙපොල හ!�ෙO bණවHධන මාවත සංවHධනය F�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     248,212.06         99% I 100%

N67152329511 12/15/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  ඇරDවල 581/ඒ ගාම Xලධා� 

වසෙ  ෙවද මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     256,264.11         85% I 100%

N67152330501 7/5/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාව�ගම ග�ෙදොල ව�ත 

03 ෙවX පQමග ෙකො!�= දමා සංවHධනය F�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     183,456.88         92% I 100%

H67152330503 8/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �නමෙ�ව�ත 05 වන 

පQමග සංවHධනය F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     399,270.84         80% I 100%

H67141230504 10/6/2016

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 313/17 �වfගහෙහේන 

පාර ෙස!ට� පාf `ෙගොඩ ප�ං� �ව! �ෂ්පmමාර මහතාෙW 

Xවස ඉ���ට ඇ� ෙපොY පාෙH ZYG ක9ව _Y_ ප�� ස්ථාන 

ගත 

F�ම.
40,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     36,982.00           92% I 100%

N67152330505 11/23/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පනාෙගොඩ, ඇ��ගම පාර , 

1 වැX පQමඟ ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය F�ම

195,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     193,173.17         99% I 100%

H67152330506 11/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ම�ෙ�ෙගොඩ අරGය උයන 

ෙවල අ;දර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම. අ�යර 2

160,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     159,615.40         100% I 100%

H67152331500 7/5/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �;ෙදXය ෙකොළ!ක!ද හරහා 

�!නපලට යන මාHගෙO Yෂ්කර ෙකොටස සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     249,977.45         100% I 100%

H67183131501 10/6/2016

Eතාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ඉහල ෙකොස්ගම වැ³�ල මංtය 

m�~ උයන පජාශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" EY F�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     118,351.65         79% I 100%



H67183132503 8/29/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ10, 02වන 

මාGගාක!න පQමඟ, අංක 15 ව�ත ෙපොY වැEF§ය 

ප�සංස්කරණය FIම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය 0% O 0%

H67183132504 8/29/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ10, 02වන 

මාGගාක!න පQමඟ, අංක 59 ව�ත ෙපොY වැEF§ය 

ප�සංස්කරණය FIම.

127,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය 0% O 0%

H67183132505 8/29/2016

ෙකොළඹ09, කැටවල��ල (නැ/m©�යාව�ත) අංක 149 ෙපොY 

ව�ෙත� ෙපොY ජලටැංFය ��A පෙ;ශය ඉ!ටHෙලොf ග� 

අ�ලා සංවHධනය FIම

650,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     649,239.90         100% I 100%

H67183132506 10/19/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ස" 

ෙබ!තර ආර�� ව�ත පජා ශාලාෙD සංවHධන කටu" EY 

F�ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය 0% O 0%

H67183132507 10/18/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO F�ළපන E;ධාHත පාර, 

රජය ස" ඉඩෙ  ��A ඊ ෙකොටස පජාශාලා මධ�ස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" F�ම

103,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය 0% O 0%

H67152333500 7/5/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගෙ!ෙගොඩ, ෙගොඩෙවල 

මාHගය සංවHධනය F�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     209,309.04         84% I 100%

H67152333504 10/21/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 459 � ඉහළ ෙබෝෙ© ගා.X. 

වසෙ , ෙබෝෙ© ව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     147,143.97         98% I 100%

H67141233505 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO රජය ස" ඉඩෙ  ��A මාYලාව 

උ"ර ජය�"ගම පජාශාලාවට ZYGය ලබා [ම

25,000.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම 0% O 0%

H67152333506 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO යටව"ර කහවල සංජය��ත 

ZෙDකාරාමයට කහවල ගෙම! �Zෙසන මාHගෙO ක¶ �Yන 

ස�ත ෙකොටස අ��වැtයා ෙකොට සංවHධනය F�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     168,714.81         84% I 100%



N67152441501 3/18/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ බල!Ãව පැ� කා9ව 

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     -                      0% A 10%

H67183141502 4/29/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A වලාන, 

ර"ව�ත පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     150,000.00         100% I 100%

H67183141504 5/30/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වා;Yව, ප�Gමංකඩ ගාම 

XළධාI වසෙ  රජෙO ඉඩෙ  ��A බ�කාHය පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     150,000.00         100% I 100%

H67183141505 6/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A උ/ත��Aය 

ෙපේමnH� ද අ�Zස් අ�ස්මරණ පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     94,823.00           95% I 100%

H67183141506 7/13/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 670 ඒ මඩFස්ස ගා.X. වසෙ   

රජෙO ඉඩෙ  ��A මඩFස්ස පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     -                      0% A 10%

H67183141507 7/13/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 674 ඒ වලාන උ"ර ගා.X. 

වසෙ   රජෙO ඉඩෙ  ��A ර"ව�ත පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

H67134242500 3/18/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාවල, ෙපර පාස� මාවත ෙපොY 

මාHගෙO ජනතාව සඳහා පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

93,900.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     93,900.00           100% I 100%

H67134242501 3/18/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 713/ඒ ගා. X. වසෙ  �යගම, 

`ගහ මාවත ෙපොY මාHගෙO ජනතාව සඳහා පාcය ජල 

පහ_ක  ලබා[ම

63,700.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     63,700.00           100% I 100%

H67134242502 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමොෙරො!"hව දmණ, 

මාරගහව�ත, 3 වන පQමග ෙපොY මාHගෙO පෙ;ශවා�! 

සඳහා පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

75,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     74,660.00           100% I 100%



H67183142503 7/13/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 709 ඒ ෙද�Ãව ගා.X. වසෙ  

රජෙO ඉඩෙ  ��A ෙද�Ãව පජාශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     50,000.00           100% I 100%

H67183143500 4/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A 

ෙH�කාන, උයන පාර පජා ශාලාව සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     163,808.00         82% I 100%

H67183143501 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A රPගම, 

රජම�ව�ත, බ�කාHය පජාශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     224,975.00         90% I 100%

H67152343502 9/30/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ව¶ර��ල,මලලෙසේකර 

ව�ෙ�, පළ� පQමග ආර භෙO Eට ඉ��යට ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

328,500.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     325,916.00         99% I 100%

H67152343503 9/30/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහෙබ�ලන, ෙතොQපල 

පාෙH, සමරනායක Zද�ාලය අසළ 8ෙග�ෙW ව�ත ෙදසට ඇ� 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     498,396.00         100% I 100%

H67183144500 7/13/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 628 � පහළ 8�ලෑව උ"ර 

ගා.X. වසෙ  රජෙO ඉඩෙ  ��A හ�බරාව, ��"ල!ද පජා 

ශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

H67134244501 11/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ව�ලගල, 7 වන පQමග ෙපොY 

මාHගෙO වැt�A �වා මධ�ස්ථානය දfවා නළ මාHග [Hඝ 

FIම ම�! පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

28,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     22,677.00           81% I 100%

H67134244502 11/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මඩක!ද පජා $ල ජල 

ස පාදන ව�ාපෘ�ෙO නළ මාHග [Hඝ FIම ම�! පාcය ජල 

පහ_ක  ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,900.00           100% I 100%

H67183145500 6/20/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� රජෙO ඉඩෙ  ��A 

ඉ§ඹ පජා ශාලාෙD ඉ�� වැඩ Xම FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%



H67141245501 9/30/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නෑබඩ, වරකාෙගොඩ, පහළ 

කර!නාෙගොඩ  � �ණ�ාරාම Zහාරස්ථානෙO පව�වාෙගන 

ය� ලබන Gයාප�ං� පග� ෙපර පාස� ෙගොඩනැ��ල සඳහා 

ZYGය ලබා[ම
21,500.00           පා.ෙ� ලං.Z.ම -                     21,500.00           100% I 100%

H67183146500 6/29/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 824� තැ!නෙහේන හා 819 

l �Yන ගා. X. වස  සඳහා අය� රජෙO ඉඩෙ  ��A පජා 

ශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     100,000.00         100% I 100%

H67134246502 7/27/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඈග�ඔය, ආෙලෝක�ර 

පෙ;ශවා�! සඳහා පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     30,000.00           100% I 100%

H67134247500 6/24/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 800 � 8�ලගහව�ත 

පෙ;ශෙO ජනතාව සඳහා පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

200,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     199,450.00         100% I 100%

H67183147501 7/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 728 � ෙබෝ �වල දmණ 

ගා.X. වසෙ  රජෙO ඉඩෙ  ��A අfකර 08 පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,745.00           99% I 100%

H67183147502 7/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 728 ෙබෝ �වල දmණ 

මධ�ම ගා.X. වසෙ  රජෙO ඉඩෙ  ��A ෙනො 10 පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

H67183147503 7/12/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝ qවල, Fuලව�ත 

රජෙO ඉඩෙ  ��A පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     475,582.00         95% I 100%

N67134248501 3/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැG�Aය, �ංෙහේන මහකඩය 

ළගට ඇ� මාHගෙO පාcය ජල මාHගය නවතා ඇ� ස්ථානෙO 

Eට ඉ��යට [Hඝ FIම

500,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     499,657.00         100% I 100%

H67152448502 3/9/2016

ෙ��වල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 741/ඒ �ණEංහෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ  පයාගල, ඇලගහව�ත පාර පැ�බැ ම හා කා9ව 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00         100% I 100%



H67134148503 3/10/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 741/ඒ �ණEංහෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ  ක�ෙගොඩ පෙ;ශෙO ෙපොY ජනතාවෙW පහ_ව සඳහා 

පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00         100% I 100%

H67152448506 6/28/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙ��වල සම� මාවත හරහා 

ප�GෙO Eට ඉ��යට ඇ� ෙපොY අ"� මාHගෙO කා9 

ප;ධ�ය සංවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     267,898.00         89% I 100%

H67183148507 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 750 ඒ බදනාෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ   රජෙO ඉඩෙ  ��A බදනාෙගොඩ පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H67152448509 12/28/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 747 කරදෙගොඩ ගා.X. වසෙ  

කරදෙගොඩ පධාන මාHගෙය! දහනායක මහතෙW Xවස ෙවත 

ඇ� ෙපොY මාHගෙO පැ� බැ ම ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම - අ�යර 2
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H67183149501 10/28/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වෑ�තෑව, XZ�ගල, කැෙ� පාර 

රජෙO ඉඩෙ  ��A පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H67134250500 9/7/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උඩෙවල, Zෙ�ෙගොඩ 

පෙ;ශවා�! සඳහා  පාcය ජල පහ_ක  ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     94,844.00           95% I 100%

H67134250501 10/25/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගෙ�ව�ත ව" Xවාස 

කමෙO ප�ං� ජනතාව සඳහා පව�න ජල $ලාශ 

ප�සංස්කරණය FIම හා ජලනල එ¬ම ම�! පාcය ජල 

පහ_ක  ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

H67183152500 7/13/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 835 ලfපYර ගා.X. 

වසෙ  ජනසZ මාවත රජෙO ඉඩෙ  ��A පජාශාලා 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     49,625.00           99% I 100%

N67183965500 6/24/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO බස්නා�ර පළා� පාලන අමාත�ාංශය 

යටෙ� ඇ� �ස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා[ම "§! පජාවෙW 

දැ�ම නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     25,000.00           100% I 100%



N64152301500 11/28/2016

රස්සපාන පාෙH 8�ලගහව�ත භගව�ත යා කරන අ"� 

මාHගය සංවHධනය F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,836.26         100% I 100%

H64152306500 12/1/2016

යටවක ක!ද පාර සංවHධනය F�ම (අ�යර 1/11)

3,577,952.50      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     3,577,952.50      100% I 100%

H64152306501 12/1/2016

යටවක ෙබෝපාගම පාර සංවHධනය FIම (අ�යර 1/11)

3,046,473.75      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     3,046,473.75      100% I 100%

H64152306502 12/1/2016

යටවක ක!ද පාර හා ෙබෝපගම යා කරන අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම (අ�යර 1/11)

3,461,260.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     3,461,260.00      100% I 100%

H64152306503 8/9/2016

යටවක ෙබෝපගම ඇ�ල පාර සංවHධනය FIම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,993,352.80      100% I 100%

H64152306505 8/9/2016

යටවක ග8මානයට පජා ජලය ලබා�ම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,349,255.18      90% I 100%

N64152306500 10/17/2016

365/A XකහැA ක!ද "!ඔFද ඇල හරහා මාරග ෙකො!¢ට 

FIම

790,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව 790,000.00         100% I 100%

N64152306501 10/19/2016

ස�ගස්තැ!න පජාශාලාව අසල මාHගය ෙකො!¢= F�ම

659,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව 659,000.00         100% I 100%

N64152306502 10/19/2016

�ග�ල ඔෙය! වට �  නැ/ත�ගස්ෙමෙ=  �දකලා� මැදඕZට 

ග මානෙO අඩf Xම කළ මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය 

F�ම

938,500.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව 958,500.00         102% I 100%



H64152306509 10/20/2016

යටවක පජා ශාලාව අසG! යන මාHගය සංවHධනය FIම

593,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     591,024.40         100% I 100%

H64152306510 10/20/2016

යටවක වෑ ක!ද මාHගය සංවHධනය F�ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     599,119.40         100% I 100%

H64152310500 11/28/2016

මහර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ඌ�ෙවල වhෙD ව�ත 

පධාන මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     998,305.35         100% I 100%

H64152310501 11/28/2016

මහර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ඇලෙදjය ප�ලය 

පාෙH ෛමÈ මාවත ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය F�ම

376,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     283,668.60         75% I 100%

N64152310502 11/28/2016

මහර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ඇලෙදjය ප�ලය 

පාෙH ෛමÈ මාවත ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය F�ම

117,500.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව 0% O 0%

N64152330500 6/9/2016

ෙහෝමාගම පෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ගලZලව�ත 

�ණEංහ පQමග තාර දමා සංවHධනය FIම

260,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     260,000.00         100% I 100%

N64152330501 6/9/2016

ෙහෝමාගම ප.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකෙH��ල පාර 10 වන 

පQමග සංවHධනය FIම

535,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     535,000.00         100% I 100%

N64152331501 12/29/2016

ෙDරෙගො�ල _X� මහතාෙW කෙ� අසල Eට ඉ��යට 

සංවHධනය F�ම

776,400.77         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     771,825.63         99% I 100%

N64152331502 11/9/2016

ඉ�fඕZට ෙහේ!යාය ක!ද මාHගය සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%



N64152331503 11/9/2016

ෙකොස්ව�ත ගැෙ= මාවර මාHගය සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     992,028.18         99% I 100%

N64152331504 11/9/2016

පඥ්ඥාbල පධාන මාHගය සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     999,798.57         100% I 100%

N64152331505 11/9/2016

උhගම F�මැAය පාලම සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

N64152331506 12/30/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 461B උh��ල ගා.ෙසේ. වසෙ  

ෙසfmෙපොල මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය F�ම

223,599.23         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     223,599.23         100% I 100%

N64152342500 11/9/2016

අංක 721E උස්ෙගොඩැ�ල Zජය මාවෙ� පධාන මාHගය 

ෙකො!�= කර සංවHධනය F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     498,694.22         100% I 100%

N64152342501 11/9/2016

අංක 711 පනා�Aය උ"ර Yව ගමට යන අ"� මාHග සඳහා 

පාcPය ජලය ලබා�ම හා  සංවHධනය F�ම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     696,899.40         100% I 100%

N64152345500 11/28/2016

ගමෙගොඩ මාHගෙO ෙකොස්ෙගොඩ පාලම අසල ඇ� පැ� බැ ම 

ඉ�FIම  අ�යර 1

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මYරාවල  

පාෙ;aය 

සභාව -                     984,160.41         98% I 100%

H64152350500 10/19/2016

හරංකහපත ගාම ෙසේවා වසෙ  හරංකහපත ෙපොY මාHගය 

සංවරධනය FIම

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,171,305.65      98% I 100%

H64152350501 12/1/2016

ඩැX ZෙS�ලක මාවත කා9 තනා ෙකො!�= කර සංවHධනය 

FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     588,488.05         59% C 60%



H64152350502 11/9/2016

829ඒ කැmල!දල අංග!��ල පාර ෙකො!�= කර 

සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     987,713.80         99% I 100%

N64152350503 11/9/2016

829 අගලව�ත මහජන �ඩාංගනය පාර ෙකො!�= කර 

සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     990,387.70         99% I 100%

N64152350504 11/9/2016

831 දා�§ෙගොඩ ෙබ�ලන මාHග ෙකො!�= කර සංවHධනය 

F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     990,973.60         99% I 100%

N64152350505 12/9/2016

831 කැmල!ද අංග!��ල මාHගය සංවHධනය F�ම සඳහා 

පමණf

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     992,552.75         99% I 100%

N64152350506 12/1/2016

යAයන බට�ර ෙHස් ව�ත පාර  කා9 තනා m=A ග� අ"රා 

සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     989,904.47         99% I 100%

N64152350507 11/9/2016

ක~පහන ෙදොලෙහේන මාHගෙකො!�= කර සංවHධනය F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     448,043.00         90% I 100%

N64152350508 12/1/2016

�!පා� පල� අ�යර කා9 තනා  තාරදමා සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     994,676.01         99% I 100%

N64152350509 11/9/2016

ග මන ප!ෙතොට මාHගය ෙකො!�= කර සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     999,025.00         100% I 100%

N64152350510 11/9/2016

මාකල!දාව ග� අ�ණ මාHගය ෙකො!�= කර සංවHධනය 

F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     999,316.00         100% I 100%



N64152350511 11/9/2016

මාකල!දාව ග� අ�ණ ෙතොට�ණ ෙ©�ව ෙකො!�A කර 

සංවරධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

වල�ලාZට  

පාෙ;aය  

සභාව -                     999,121.00         100% I 100%

H64152352500 11/9/2016

ක�ෙගදර කරZට පධාන මාHග ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,991,351.91      100% I 100%

H64152352501 11/9/2016

8jක!දල ගලග!ෙගොඩ ෙසෙනZර�නමයාෙW Xවස අසල 

කY ගැට ස�ත සථාන ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     996,309.92         100% I 100%

H64152352502 11/9/2016

පෑළෑඳ ර�fක! ෙගොඩමාHගය ෙකො!�= කර සංවHධනය 

FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     996,953.58         100% I 100%

H64152352503 11/9/2016

835ඒ ඉ�fෙපොත හ!Y8��ල මාHගය සංවHධනය ක�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     984,887.29         98% I 100%

H64152352504 11/9/2016

834 ෙබ�ලන ආඳාෙදොල මාHග ෙකො!�= කර සංවරධනය

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     996,110.33         100% I 100%

H64152352505 11/9/2016

ඉ~fපත ඌ� උh��ල මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     998,100.00         100% I 100%

H64152352506 11/9/2016

834E ෙබ�ලන බතල ව�ත ෙදXය මාHගය ෙකො!�= කර 

සංවHධණ F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     971,999.71         97% I 100%

H64152352508 11/9/2016

ෙද�ගහව�ත මාHගය ෙකො!�= කර සංවHධනය F�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     997,517.04         100% I 100%



N64152352509 11/9/2016

836 පැළෑඳ ෙවර���ල මාHගය  ෙකො!�= කර සංවHධනය 

F�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     498,801.91         100% I 100%

N61385801001 4/6/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

190,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     189,981.48         100% I 100%

N61385801002 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 58� ඉ/මඩ පැ�ල 

උYර මරණාධාර හා _භසාධක ස8�යට උපකරණ ලබා [ම 

"G! ගා8ය _භසාධන කටu" පවHධනය  FIම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     14,701.32           98% I 100%

N61385801003 6/2/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය 

_භසාධන  කටu" පවHධනය FIම

360,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     359,723.32         100% I 100%

N61385801004 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා  උපකරණ ලබා [ම mG! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     24,502.20           98% I 100%

N61385801006 9/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  නංවා¬ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     299,284.56         100% I 100%

F61385802001 2/12/2016

කටාන  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 232,000.00        198,200.00         99% I 100%

F61385802002 10/3/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

360,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 379,233.00        359,433.00         100% I 100%

F61385802003 3/16/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� _භසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 124,168.00        100,000.00         100% I 100%



N61385802004 4/6/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 115,556.00        110,000.00         100% I 100%

N61385802005 10/10/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu"  පවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 199,270.00        199,270.00         100% I 100%

N61385802008 10/20/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ග�වල පාර, බට�ර 

ක~වා�©�ව, කටාන එක�" අවමංගල�ාධාර හා _භසාධක 

ස8�යට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" 

පවHධනය FIම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

N61385802009 7/26/2016

කටාන පා.ෙල. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන  කටu" නංවා¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 62,793.00          50,000.00           100% I 100%

F61385802010 10/26/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ද/වැGෙහේන සා!ත 

ෙසබස්�ය! මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 19,460.00          19,460.00           97% I 100%

F61385803001 10/3/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

270,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 266,706.00        266,706.00         99% I 100%

N61385803003 9/27/2016

`ග�ව   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

330,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 334,404.00        330,000.00         100% I 100%

N61385803004 10/19/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� `ග�ව, �!නfකරය 

ශා!ත Xmලා මරණාධාර හා _භසාධක ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 34,800.00          30,000.00           100% I 100%

F61385804001 7/7/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම - එf ස8�යකට �. 

20000/- බැ�!

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     99,924.28           100% I 100%



N61385804003 12/21/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

අස්��ව�ෙපොල  මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu"  නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     24,908.80           100% I 100%

G61385804004 12/5/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     49,817.60           100% I 100%

F61385805001 3/21/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     49,366.00           99% I 100%

N61385805002 4/6/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     199,554.00         100% I 100%

N61385805003 4/6/2016

`Iගම  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     149,876.00         100% I 100%

N61385805004 6/2/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය 

_භසාධන  කටu" පවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     299,658.00         100% I 100%

N61385805005 10/19/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 1. හm�m�ර 

තලාෙකොළයාව එfස� මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය, 2. 

ප�ෙ�ෙවල කාfකැෙ� අෙන�ොන�ාධාර  හා _භසාධක 

ස8�ය යන ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     33,680.00           96% I 100%

N61385805006 10/4/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙදබහැර 

මැAහfකව�ත මරණාධාර හා _භසාධක ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     19,366.00           97% I 100%

F61385805007 10/3/2016

`Iගම පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  15D වලDව�ත  

ගාම Xලධා� වසෙ  ��A එfස� _භසාධක හා මරණාධාර 

ස8�ය සඳහා  උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     30,000.00           100% I 100%



F61385805009 12/5/2016

`Iගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  අf� අබාwත ත��වෙO 

ප_වන අය සඳහා ඔ�!ෙW ආබාwත ත��වය අh කර¬මට 

උපකා� වන ඇස් ක�නාt ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

F61385806001 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ම�ව�ත 

අෙනන�ාධාර මරණාධාර හා _භසාධක ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,366.00           97% I 100%

F61385806002 3/21/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,356.00           99% I 100%

F61385806003 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

220,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     219,777.73         100% I 100%

F61385806004 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� mරවලාන 

අවමංගල�ාධාර _භසාධක ස8�යට උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     25,000.00           100% I 100%

F61385806005 4/5/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     69,404.73           99% I 100%

N61385806006 4/6/2016

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර 

හා _භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     150,000.00         100% I 100%

N61385806007 4/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,900.00         100% I 100%

N61385806008 6/22/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භ 

සාධන කටu" පවHධනය FIම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,275.27           95% I 100%



N61385806009 7/8/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාතලාන Zශ්ව 

ශf� _භසාධක හා මරණාධාර  ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා 

[ම "G!  ගා`ය _භසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,750.00           99% I 100%

F61385807001 3/21/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 49,335.00          49,335.00           99% I 100%

F61385807002 6/27/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

105,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 104,742.00        104,742.00         100% I 100%

N61385807003 4/6/2016

ග පහ  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 149,523.00        149,523.00         100% I 100%

N61385807004 5/6/2016

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම ( ස8� නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )
175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 174,999.96        174,999.96         100% I 100%

N61385807005 11/22/2016

ග පහ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

1,005,770.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 1,005,372.00     1,005,372.00      100% I 100%

N61385807006 6/22/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ග /යfකල උ"ර 

ගාම Xලධා� වසෙ   ස�ම� උයන පෙ;ශෙO  ස�ම� උයන 

_භසාධක හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා [ම  "G! 

ගා`ය _භසාධන කටu" පවHධනය FIම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

F61385807007 10/10/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාªම, මාකZට ��A 

[පා ZෙS¨�ය මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

F61385808001 4/19/2016

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     299,449.00         100% I 100%



F61385808002 2/17/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     1,000,000.00      100% I 100%

N61385808003 4/6/2016

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00         100% I 100%

N61385808004 6/1/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  සංවHධනය FIම

240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     240,000.00         100% I 100%

F61385808005 10/4/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� රාගම, ෙ�ව�ත පාර 

අවමංගල�ාධාර හා _භසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,504.31           98% I 100%

F61385808006 10/10/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ද/Xව!දම එfස� 

පජා සංවHධන මරණාධාර හා _භසාධක ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,370.46           98% I 100%

F61385808007 10/25/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     60,000.00           100% I 100%

F61385809001 10/31/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයප�ං� සහ �යාකා� 

මරණාධාර හා _භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     56,000.00           93% I 100%

F61385809002 10/18/2016

ව�තල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර හා 

_භසාධක ස8� සදහා උපකරණ  ලබා [ම

29,964.18           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     29,964.18           100% I 100%

N61362809003 4/5/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රාගම m�mලාව මාතෘ 

Xවාසයට උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ 0% O 0%



K61385810001 3/1/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ ආබාwත 

ත��වෙO ප_වන ව�තල, අ©�ෙW ව�ත, අංක : 662/4/එස් 

� ප�ං� අබාwත ත�වෙO ප_වන එ�. Xල!ත mමාර මහතාට 

 ඔ�ෙW ආබාwත ත��වය අh  කර¬මට උපකා� වන ශවන 

උපකරණයf  ලබා [ම
35,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 35,000.00          35,000.00           100% I 100%

F61385810004 10/3/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� _භසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම  ගා8ය _භසාධන 

කටu" නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 98,456.00          98,456.00           98% I 100%

F61385810006 10/6/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  246, කැ!දGය;ද  

පා�ව උ"ර ��A ��  අෙනන�ාධාර මරණාධාර ස8�යට 

උපකරණ ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 19,850.00          19,850.00           99% I 100%

G61385810007 11/9/2016

මහර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� 1. ඇAෙකෙහ�ල 

ශf�දාන මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය හා 2. 

ෙත!නෙකෝ!ව�ත ගැ�9  මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය 

යන ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම
50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 47,850.00          47,850.00           96% I 100%

F61385811001 3/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,250.00          99,250.00           99% I 100%

F61385811002 4/6/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8�  සඳහා උපකරණ ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     299,391.00         100% I 100%

N61385811003 4/6/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,250.00          99,250.00           99% I 100%

N61385811004 5/11/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 149,285.00        149,285.00         100% I 100%

N61385811005 5/12/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ම�ඩාවල, �fල!ද හ!�ය 

ම�ඩාවල දmණ ��A අෙනන�ාධාර අවමංගල�ාධාර 

_භසාධක ස8�යට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන 

කටය" පවHධනය FIම
10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     9,843.00             98% I 100%



G61385811006 12/20/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� එෙගොඩෙහේන, 

ම�ඩාවල, අංක : 411 � ��A ජනෙසත අවමංගල�ාධාර හා 

_භසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

F61385812001 9/7/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� Eයඹලාෙ©, 

`ගහව�ත, රණEංහ මාවත, අංක 60 � ��A එක�"   

_භසාධක හා  අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     29,846.39           99% I 100%

N61385812002 6/24/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාෙකොළ මැෙ�  

මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම 

"G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     30,000.00           100% I 100%

F61385813001 10/20/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ  ලබා [ම

425,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය 420,000.00        420,000.00         99% I 100%

F61385813002 4/7/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වරාෙගොඩ  _හද 

_භසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     28,709.38           96% I 100%

F61385821002 5/11/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

N61385821003 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO _භ සාධන මරණාධාර  ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     29,700.00           5% I 100%

F61385821005 6/8/2016

ෙකොළඹ පා. ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භ සාධන 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     48,900.00           98% I 100%

N61385821006 7/27/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     147,900.00         99% I 100%



N61385821007 7/27/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     147,180.00         59% I 100%

F61385822002 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

ෙකොෙළො!නාව ත�ණ ෙබෞ;ධ මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,830.00           99% I 100%

N61385822003 6/30/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භසාධනය 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� පq;ධ අෙන�ොන�ාධාර මරණාධාර 

ස8�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,955.00           100% I 100%

F61385822004 11/22/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� E� Xවාස මාවත _භසාධක 

මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,852.50           100% I 100%

N61385823001 6/6/2016

¦ ජයවHධන�ර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඔෙ�ෙසේකර�ර 

ෙ;ශෙසේවා සංග  මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     15,000.00           100% I 100%

N61385823002 6/6/2016

¦ ජයවHධන�ර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¦ ලංකා 

කා!තාව!ෙW සංවHධන ෙසේවා ස$පකාර අවමංගල�ාධාර 

ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     19,930.05           100% I 100%

N61385823003 7/14/2016

� ජයවHධන�ර පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන 

පවHධනය සදහා 514 ඒ  ෙකෝ=ෙ= වැt�A මරණාධාර ස8�ය 

ෙවත උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     29,796.20           99% I 100%

N61385824001 4/20/2016

කhෙවල ©රාම.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� 8�ස්ෙහේන ©ර ජා�ල 

සංවHධන හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     19,237.28           96% I 100%

N61385824002 4/20/2016

කhෙවල ©රාස.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� �ෙළන එfස� _භ 

සාධක හා මරණාධාර ස8�ය සදහා උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     19,124.03           96% I 100%



N61385824003 8/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙකොරෙතොට උ"ර එfස� 

_භසාධක හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම "G! 

ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,419.00           98% I 100%

N61385824004 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝ8�ය, ර�ම�ව�ත 

_භසාධන හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     28,397.88           95% I 100%

N61385824005 12/8/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� එfස�  _භසාධක හා මරණාධාර ස8�ය 

ෙවත උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,602.40           99% I 100%

F61385824006 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� _භසාධක 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     168,555.19         96% I 100%

G61362824007 9/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO තලංගම ෙරෝහලට Heavy 

Duty Nebulizer  ලබා[ම.

60,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ -                     18,000.00           30% H 100%

N61385824008 7/13/2016

කhෙවල පා .ෙ� ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සදහා  උ"� ෙහෝක!දර එfස� _භ සාධක මරණාධාර 

ස8�යට උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     25,000.00           100% I 100%

F61385824009 7/13/2016

කhෙවල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO mමාර ෙWව�ත _භසාධන 

මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     30,000.00           100% I 100%

F61385824010 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� රWගහව�ත 

එfස� සමාජෙසේවා _භසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�යට 

උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,316.00           97% I 100%

F61385824012 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහේවාගම, සම� 

මාවත එfස� _භසාධක හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,421.23           98% I 100%



N61385824013 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� Zද�ාල මාවත මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,796.00           85% I 100%

N61385824014 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං�  අ"���ය 

ෙ�fෙටරස් _භසාධක හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා 

[ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     25,000.00           100% I 100%

F61385824015 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 1. ��9�ර  

_භසාධක හා මරණාධාර ස8�ය හා 2. අm�ෙගොඩ  _භසාධක 

හා මරණාධාර ස8�ය යන ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම - 

එf ස8�යකට �.30000/- බැ�!
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     58,288.45           97% I 100%

F61362824017 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO නවග�ව එ .�.එ� ජයවHධන 

පාෙ;<ය ෙරෝහ� මාතෘ හා ළමා සායනය සඳහා උපකරණ ලබා 

[ම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 49,940.96          49,940.96           100% I 100%

N61385824018 10/25/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

F�ම සඳහා අංක 455/9 YQගැ�9 මාවත තලංගම උ"ර 

බ�තර��ල Gයාප�ං� සම� _භසාධක මරණාධාර ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,602.40           99% I 100%

N61385824019 10/25/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

F�ම සඳහා අංක 15/10 බටෙDල රණාල Gයාප�ං� �Z"� 

සමාජ ෙසේවා _භසාධක මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,796.29           99% I 100%

N61385824020 10/25/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

F�ම ��ටාන තලංගම උ"ර සහනාධාර _භසාධක මරණාධාර 

ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,796.29           99% I 100%

F61385824021 11/9/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _භාX _බ සාධක 

හා මරණාධාර ස8�ය සදහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,602.40           99% I 100%

F61385824022 12/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා අmෙHෙගොඩ දm9 තලංගම අmෙHෙගොඩ වැව පාර අංක 

464/1/ඒ Gයාප�ං� අmෙHෙගොඩ _භසාධක හා මරණාධාර 

ස8�ය ෙවත උපකරණ ලබා 

[ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,316.19           97% I 100%



F61385825002 5/12/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     119,671.44         100% I 100%

N61385825004 5/30/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙදපානම ‘අරGය‘ 

_භ සාධක අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,488.00           98% I 100%

N61385825005 5/30/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO E�ම�ව�ත අංක 1 

_භසාධක අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,488.00           98% I 100%

N61385825006 5/30/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ගංෙගොඩZල, 

නාZ!න _භසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,488.00           98% I 100%

N61385825007 6/9/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

330,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     324,898.83         98% I 100%

N61385825008 7/1/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     207,862.71         87% I 100%

N61385825010 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භසාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා [ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     120,000.00         100% I 100%

F61385825012 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO තලව"ෙගොඩ  නැෙඟන�ර 

Gයාප�ං� _බ සාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,912.86           100% I 100%

N61385825013 9/26/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ස q;ධ  පජා හා 

මරණාධාර ස8�යට අවශ� උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,917.86           100% I 100%



F61385825015 11/22/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භසාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,945.24           100% I 100%

F61385825016 12/14/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� එfස� _භ සාධක 

හා මරණාධාර ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N61385825017 12/14/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _භ සාධක හා 

මරණාධාර ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

G61385825018 12/15/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා �fමෙ�,ප!X�Aය Gයාප�ං� �fමෙ� _භසාධක හා 

මරණාධාර ස8�ය ෙවත උපකරණ ලබා 

[ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,462.33           98% I 100%

N61385826001 12/27/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භසාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා 

[ම

 
240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     235,636.00         98% I 100%

N61385827001 7/14/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා�ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     60,000.00           100% I 100%

N61385827002 11/28/2016

ෙද�වල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     89,577.60           100% I 100%

F61385828001 4/7/2016

ෙමොරQව ©රා .ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� Gයාප�ං� මරණාධාර 

ස8� සදහා  උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,587.08         100% I 100%

N61362828002 5/26/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ආබාwත 

�;ගලය!ෙW ෙසෞ	යත ත�වය වැt �u9 F�ම සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     98,700.00           99% I 100%



F61385828003 10/7/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8�  වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,587.08         100% I 100%

G61385828004 5/26/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ආබාwත 

�;ගලය!ෙW ෙසෞඛ� ත�වය වැt �u9 F�ම සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,793.54           100% I 100%

N61385828005 6/9/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා  උපකරණ 

ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     150,000.00         100% I 100%

K61385828006 11/22/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භසාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,984.00         100% I 100%

F61385829001 5/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,231.00           97% I 100%

G61385829002 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO �§ය!දල ෙපොY 

ෙවෙළඳෙපොළ නාග�ක අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,256.48           98% I 100%

N61385829003 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO දා ෙ© අවමංගල�ාධාර හා 

_භසාධක ස8�යට උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,231.48           97% I 100%

N61385829004 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO හැtගම එfස� 

අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     24,280.00           97% I 100%

N61385829005 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO කැස්බෑව ‘වැDෙතර එfස�’ 

_භසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     28,725.00           96% I 100%



N61385829006 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO නැෙගන�ර ඇ³Dවල, 

‘�ෙලන ත�’අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා [ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     24,765.94           99% I 100%

N61385829009 6/9/2016

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

සදහා කQවාවල පජා _භ සාධක අවමංගල�ාධාර ස8�ය සදහා 

උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,231.48           97% I 100%

F61385829010 7/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. කහ"hව ෙපො�ගස්ඕZට වැට පාර - 444/D  

_භ සාධන මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N61385829011 7/20/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉ_� �ර _භ සාධක 

මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,839.41           99% I 100%

N61385829012 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� මරණාධාර _භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     488,725.00         98% I 100%

N61385829013 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     399,813.56         100% I 100%

H61362129014 9/3/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙDරහැර බරවා ෙරෝග මHධන 

ඒකකෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 66,500.00          66,500.00           89% I 100%

N61385829016 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 1. දැ�තර බට�ර 

ෙසෞභාග�ා කා!තා මරණාධාර _භසාධක ස8�ය, 2. මාZ�තර 

ග මාන ව�ත � Zජය අෙනන�ාධාර  මරණාධාර ස8�ය හා 3. 

ෙකොළ�!න _භසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය යන ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන  කටu" 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     59,168.75           99% I 100%

F61385829017 10/7/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

F�ම සඳහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම -අ�යර 2

540,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     539,619.52         100% I 100%



N61362829018 10/25/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO පාYfක ෛවද� Xලධා� 

කාHයාලය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 99,570.00          99,570.00           100% I 100%

G61385829019 11/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භසාධනය සඳහා 

ෙතෝරා ග� මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,327.46           99% I 100%

G61385829021 11/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     299,716.32         100% I 100%

F61385829022 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     79,987.17           100% I 100%

N61385829023 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _භ සාධක හා 

මරණාධාර ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම අ�යර 2

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,651.23           99% I 100%

N61385830002 7/4/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධනය 

පවHධනය සදහා ආAගල, ‘_හද’ පෙරෝපාකාර අවමංගල�ාධාර 

ස8�යට උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,865.03           100% I 100%

N61385830004 12/21/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භ සාධනය 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� ෙවත  

උපකරණ ලබා[ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     88,000.96           98% I 100%

N61385830006 7/27/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     78,739.87           98% I 100%

N61385830007 7/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,279.22           98% I 100%



N61385830008 7/20/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _භ සාධක 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     60,000.00           100% I 100%

F61385830011 9/3/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පනාෙගොඩ එfස� 

×ෙරෝද රථ _භසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,865.03           100% I 100%

N61385830012 10/25/2016

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

F�ම සඳහා අංක111 ෙහෝමාගම ෙගොඩගම සම� මාවත 

Gයාප�ං� සම� _භසාධක මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,500.00           98% I 100%

N61385830013 11/2/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _භසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     44,293.58           98% I 100%

N61385831001 5/12/2016

Eතාවක පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ෙකොස්ගම ෙවර~�Aය 

සංවHධන හා _භසාධන මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     29,869.79           100% I 100%

F61385831004 6/9/2016

  Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _භ සාධක 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     59,796.83           100% I 100%

F61385831005 6/28/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉහළ හංවැ�ල හ�ත 

උයන එfස� _හද මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     30,000.00           100% I 100%

N61385831006 6/28/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භසාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     19,990.00           100% I 100%

N61385831007 11/16/2016

�තාවක  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

360,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     359,715.08         100% I 100%



G61385831009 12/15/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා ගල�ඩමඩ,අZස්සාෙD�ල Gයාප�ං� ආරාධනාක!ද 

_භසාධක හා මරණාධාර ස8�ය ෙවත උපකරණ ලබා 

[ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

F61385832001 4/20/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,284.00           59% I 100%

N61385832003 6/9/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භ සාධනය 

පවHධනය සදහා ‘_හද _8"�’ _භසාධක හා අවමංගල�ාධාර 

ස8�යට උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,205.00           97% I 100%

F61385832005 6/6/2016

���ගස් යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙරො�X Xවාස සංnHණ 

පජා සංවHධන මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,897.70           100% I 100%

F61385832006 6/6/2016

 ���ගස් යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබො³�ල _�� ෙවළඳ 

සංnHණ ෙවළඳ සංග  මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,897.70           100% I 100%

F61385832007 6/6/2016

���ගස් යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 114 ව�ත පජා සංවHධන 

මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,897.70           100% I 100%

N61385832008 7/14/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන 

පවHධනය සදහා ස්වශf� පජා _භසාධක මරණාධාර ස8�ය 

ෙවත උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,205.00           97% I 100%

N61385832009 7/5/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     99,380.00           99% I 100%

N61385833002 6/28/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� _භසාධක මරණාධාර ස8� වලට උපකරණ 

ලබා[ම

105,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     28,000.00           27% I 100%



F61385833003 10/18/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     199,498.00         100% I 100%

N61385833004 10/25/2016

පාYfක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

F�ම සඳහා අංක 460/ª පාYfක අ�fව�ත ගෙ!ෙගොඩ 

Gයාප�ං� ඒfස� _භසාධක මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     29,328.08           98% I 100%

K61385833005 11/30/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භසාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා 

[ම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     148,000.00         99% I 100%

G61385833006 12/15/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා උඩගම,ෙබොෙ©,පාYfක Gයාප�ං� උඩගම b�ලාන 

එfස� _භසාධක හා මරණාධාර ස8�ය ෙවත උපකරණ ලබා 

[ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     28,000.00           93% I 100%

F61385841001 4/5/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     99,180.00           99% I 100%

N61385841002 5/30/2016

පානYර පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධක කටu" 

පවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     199,181.00         100% I 100%

N61385841003 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ත!����ල, 

ඉ!දෙජෝ� මාවත _බසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     29,925.00           100% I 100%

N61385841004 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොරකෙපොළ 

_බසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     29,710.00           99% I 100%

N61385841005 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ස�fකාG��ල 

එfස� අසරණ සරණ _බසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     29,925.00           100% I 100%



N61385841006 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� එ~Zල _බසාධක හා 

අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     28,444.00           95% I 100%

N61385841007 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �රණ, වටබාෙW, 

m�¶ව�ත එfස� _බසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     30,000.00           100% I 100%

N61385841008 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙබfෙfගම, නා 

වැAය එක�" _බසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     28,444.00           95% I 100%

N61385841009 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �රණ එfස� 

පෙරෝපකාර අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     30,000.00           100% I 100%

N61385841010 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ග�"ෙ� E;ධාHථ 

අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     29,950.00           100% I 100%

N61385841011 6/9/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වෑකඩ, කැටකෑ�ල, 

ලහව�ත එfස� _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     24,795.00           99% I 100%

N61385841012 7/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සදහා උපකරණ ලබා[ම "§! _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     29,257.00           98% I 100%

N61385841013 7/27/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වා;Yව, bණ�ලක 

පාර, සහන අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     24,795.00           99% I 100%

N61385841015 8/2/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     49,375.00           99% I 100%



N61385841016 9/29/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බට�ර මාල��ල, 

��ය _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,000.00           100% I 100%

N61385841017 10/31/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම

85,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     84,519.00           99% I 100%

F61385842001 3/18/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     799,539.00         100% I 100%

F61385842002 3/29/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපො"�Aය, �ෂ්පදාන 

අවමංල�ාධාර  ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     30,000.00           100% I 100%

F61385842004 3/29/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ක~තර උ"ර, 

ජාව�ත එfස� අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     24,896.00           100% I 100%

F61385842005 4/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙදොඩංෙගොඩ, 

නාෙගොඩ, ග�අස්ස, bණ�ලකව�ත ශf� _බසාධක හා 

අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     29,576.00           99% I 100%

N61385842006 6/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     59,330.00           99% I 100%

F61385842007 6/28/2016

ක~තර පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙදොඩංෙගොඩ, 

නාෙගොඩ, ග�Fස්ස, අංක 1, කල�ාණ 8ත මරණාධාර ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     24,432.00           98% I 100%

N61385842008 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සදහා උපකරණ ලබා[ම "§! _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     69,503.00           99% I 100%



F61385842010 8/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     199,889.00         100% I 100%

N61385842011 8/19/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වා;Yව, එෙගොඩ 

මැලෑගම එfස� අවමංගල�ාධාර හා _බසාධක ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධක කටu" පවHධනය 

FIම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

N61385842012 9/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ක~තර දmණ, 

අරGය උයන _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     19,703.00           99% I 100%

N61385842013 9/13/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     59,330.00           99% I 100%

F61385842014 12/14/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     24,721.00           99% I 100%

F61385843002 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� mඩා අ�fෙගොඩ 

සණස _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%

F61385843003 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ග�"ෙ�, 

යAයන _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,797.00           99% I 100%

F61385843004 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ප�9ගම, 

එfස� _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,600.00           98% I 100%

N61385843005 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� රPගම 

නැෙගන�ර වැt�A _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධක කටu" පවHධනය 

FIම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%



N61385843006 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මාY�Aය වැt�A 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

"§! ගා`ය _බසාධක කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,600.00           98% I 100%

F61385843007 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අ~ෙබෝ��ල, 

ඉ��Gහ ��ය කා!තා _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     14,900.00           99% I 100%

N61385843008 6/7/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ව¶රා��ල, 

මලලෙසේකරව�ත එfස� _බසාධක හා අවමංගල�ාධාර 

ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,800.00           99% I 100%

N61385843009 7/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_බසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,940.00           100% I 100%

N61385843010 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 

F�පැ�ලගහව�ත, අ~ෙබෝ��ල, ජනෙසේවා අවමංගල�ාධාර 

හා _බසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%

N61385843011 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මස්Zල - බට�ර, 

බ�ඩාරගම එfස� අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%

N61385843012 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අ~ෙබෝ��ල, 

මහව�ත, _හද _බසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%

N61385843013 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� රPගම දmණ 

අවමංගල�ාධාර හා _බසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%

N61385843014 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨසෙO Gයාප�ං� ෙH�කාන 

එfස� _බසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%



N61385843015 8/15/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඌරාකhව 

එfස� අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! 

සමාජ _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,800.00           99% I 100%

N61385843016 9/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඇෙලෝ�යාවල, 

වැ�8�ල, ජය මාවත අ� _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,999.00           100% I 100%

N61385843017 9/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අ~ෙබෝ��ල 

ජනෙසේවා _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම "§! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%

N61385843018 9/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අ~ෙබෝ��ල, 

ගාෙමෝදය මාවත, _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම "§! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%

N61385843019 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙH�කාන, 

සමරනායක�ර අංක 677 � ගා.X  වසෙ  අවමංගල�ාදාර 

ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,585.00           98% I 100%

F61385843021 11/17/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� රPගම ස්වËමාX 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     27,975.00           93% I 100%

F61385843022 11/24/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 

මලලෙසේකරව�ත සංබසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,775.00           99% I 100%

F61385844001 3/2/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කඳ!ෙහේන, 

�ස්සැ�අ;දර එfස� අවමංග�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     25,000.00           100% I 100%

N61385844003 5/25/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයප�ං� $ණගම සණස 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

"§! ගා`ය _බසාධක කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,360.00           97% I 100%



N61385844004 5/25/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දm9 උhව, 

කරගහෙදjය _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධක කටu" පවHධනය 

FIම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,360.00           97% I 100%

N61385844005 5/27/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මාෙහේන, 8j�" 

මරණාධාර හා _බසාධක  ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම  

"§! ගා`ය _බසාධක කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00           100% I 100%

N61385844008 7/27/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පහළ 8�ලෑව, 

හ�බරාව, ෙහොරගල පරාකම එfස� මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,645.00           99% I 100%

N61385844010 9/30/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00           100% I 100%

N61385844011 10/31/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� උ"� ෙගොtග�ව 

අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,875.00           99% I 100%

N61385844012 11/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම

69,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     68,652.00           99% I 100%

F61385845001 5/3/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බැ�ල�Aය, 

ෙහොරණ නෙවෝද�ා අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     30,000.00           100% I 100%

N61385845002 6/29/2016

මYරාවල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     99,937.00           100% I 100%

N61385845003 9/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකෙස�ෙහේනාව, සහන 

එක�" _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම ම�! සමාජ _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     30,000.00           100% I 100%



N61385845005 11/1/2016

 මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� නාහ�ෙ� අ� 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! _බසාධක කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     30,000.00           100% I 100%

N61385846001 6/6/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාදාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම  ගා`ය _බසාධනය 

පවHධනය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     74,830.00           100% I 100%

N61385846002 6/29/2016

qල�Eංහල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,925.00           100% I 100%

N61385846004 9/13/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම

135,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     134,390.00         100% I 100%

N61385846006 9/30/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     299,590.00         100% I 100%

F61385846007 10/31/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� යටග �Aය, 

නාගහෙදොළ _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     27,000.00           90% I 100%

F61385847001 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඉහළ නෑබඩ, 

සහන අවමංගල�ාධාර  ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,908.00           100% I 100%

N61385847004 5/3/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     195,694.00         98% I 100%

F61385847005 5/3/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ක~තර දmණ, 

අwකාIෙගොඩ, එfස� මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     29,835.00           99% I 100%



N61385847006 6/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,542.00           100% I 100%

F61385847007 9/7/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     14,211.00           95% I 100%

N61385847008 9/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,805.00           100% I 100%

F61385848001 3/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     199,920.00         100% I 100%

F61385848002 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_බසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     200,000.00         100% I 100%

F61385848003 3/29/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බැස්Aය! මාවත 

එfස� අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     30,000.00           100% I 100%

F61385848004 5/3/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කDවාෙගොඩ, 

ෙDරගල මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     30,000.00           100% I 100%

N61385848005 9/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     25,000.00           100% I 100%

F61385848006 10/31/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොස්ව�ත එfස� 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     30,000.00           100% I 100%



F61385849001 3/18/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_බසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,326.00           99% I 100%

F61385849002 3/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙහොරවල, 

වැGපැ!න, අX� �ණEංහ�ර, අ�ණ� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     29,000.00           97% I 100%

N61385849003 5/3/2016

ම"ගම පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     166,279.00         98% I 100%

N61385849004 6/29/2016

ම"ගම පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,094.00           99% I 100%

N61385849005 7/13/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00           100% I 100%

N61385849006 9/7/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     59,620.00           99% I 100%

N61385849007 9/7/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ම"ගම, මධ� Zද�ාල 

මාවත, ෙනො. 60 ම"ගම නැෙගන�ර _බසාධක හා මරණාධාර 

ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම
27,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     26,619.00           99% I 100%

N61385850001 5/3/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

F61385850003 10/25/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර 

ස8�යf සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,757.00           99% I 100%



N61385850004 10/31/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     19,340.00           97% I 100%

N61385851001 6/6/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය 

_බසාධනය පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     29,261.00           98% I 100%

N61385851002 7/12/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     44,772.00           99% I 100%

F61385852001 8/23/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     59,730.00           100% I 100%

N61385852002 10/31/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බසාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන 

කටu" පවHධනය FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     19,680.00           98% I 100%

F61385852003 11/24/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� සරණ 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     29,865.00           100% I 100%

F61385853001 4/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� සදා සරණ 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     19,930.00           100% I 100%

F61385853002 5/25/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොඩකප�ල, 

පරගස්ෙතොට _බසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,316.00           97% I 100%

N61385853003 7/22/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මාද ෙප, 

හ�ෙතොට, පග� 8"�  _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     29,786.00           99% I 100%



N61385853004 7/27/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ජයශf� 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,339.00           97% I 100%

N61385853005 7/27/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙද�දාරව�ත 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,339.00           97% I 100%

N61385853006 7/27/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� හ�ෙතොට, 

මාව�ගම, ර!ත� _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,339.00           97% I 100%

N61385853007 7/27/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 8�ලXය 

එස්ෙ==� එfස� _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,339.00           97% I 100%

N61385853008 9/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� තලාව, 

"����Aය එක�" _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     29,200.00           97% I 100%

N61385853009 9/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වැGකල _බසාධක 

හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! 

_බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     29,900.00           100% I 100%

N61385853010 11/1/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� හ�ෙතොට, 

ෙලනවර සමාජ සංවHධන _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,894.00           100% I 100%

F61385854001 3/2/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� හඳපා!ෙගොඩ, 

ෙකෝ ෙ© එfස� අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     30,000.00           100% I 100%

N61385854003 9/13/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර ස8�යf 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     29,431.00           98% I 100%



H66362101001 12/8/2016

Construction & Development of hospital buildings 

at DH Divulapitiya

1,940,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,940,000.00     1,518,339.98      78% I 100%

H66364101002 12/30/2016

paving of internal roads & construction of boundary 

wall (back side) at Ayurveda hospital Aniyakanda

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

මාHග 

සංවHධන 

අwකා�ය 5,400,000.00     -                      0% O 0%

H66362103002 12/26/2016

Construction & Development of dental clinics at 

DGH Negombo

1,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,200,000.00     658,519.50         55% C 60%

H66362104002 11/8/2016

Construction & Development of hospital buildings 

at DH Minuwangoda

3,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,900,000.00     963,155.51         25% C 60%

A66385105003 4/6/2016

ෙස� ෙසවණ රජෙO වැt�A XවාසෙO ගජබා වා=Qව ඇ"� 

න�කරණ කටu" EYFIම

1,590,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,590,000.00     1,302,392.13      82% I 100%

A66385105004 4/6/2016

ෙස� ෙසවණ රජෙO වැt�A XවාසෙO �~තැ!ෙගP වහලය 

හා ෙකො�ෙඩෝෙD වහලය අ~�වැtයා FIම

1,620,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,620,000.00     1,593,705.40      98% I 100%

A66362105005 12/26/2016

Enhancement of opd & Theater facilities at BH 

Meerigama

2,700,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,700,000.00     1,918,730.24      71% I 100%

H66362105006 12/26/2016

Re wiring of BH Meerigama

3,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,800,000.00     3,354,035.40      88% I 100%

H66364105007 11/9/2016

Improvements to Ayurveda Hospital Meerigama

3,850,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 3,850,000.00     2,874,946.51      75% I 100%



H66362105008 12/30/2016

Construction and Development of CD Nabuluwa

3,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,500,000.00     907,171.57         26% I 100%

H66362105009 12/8/2016

Construction of Disable access for Maladeniya

60,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 60,000.00          48,573.16           81% I 100%

H66364105010 12/30/2016

`�ගම ආuHෙDද ෙරෝහෙ� අභ�!තර පෙDශ මාHගය 

ඇස්ෙපෝ�= ෙයොදා සකස් FIම

2,200,000.00      අමා.ෙ�.

මාHග 

සංවHධන 

අwකා�ය 2,200,000.00     -                      0% O 0%

H66362106002 10/21/2016

Construction of Ogadapala  clinic

6,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 6,000,000.00     3,720,421.45      62% I 100%

H66362106003 10/21/2016

Construction & development of CD at Alawala

290,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 290,000.00        -                      0% O 0%

H66362106004 12/26/2016

Installation of Bed lift at BH Wathupitiwala

1,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,500,000.00     1,408,990.63      94% I 100%

H66362106005 12/26/2016

construction & development toilets at udupila 

hospital

1,700,980.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,700,980.00     1,320,454.35      78% I 100%

H66362107001 10/21/2016

New construction of Mortuary complex at DGH 

    Gampaha - Phase I 

8,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 8,000,000.00     -                      0% B 35%

H66362107002 10/21/2016

Construction of Sampath kendra at DGH 

    Gampaha

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,000,000.00     1,684,776.45      84% I 100%



H66362107003 12/26/2016

    Three storied extension to RDHS office - Stage I

233,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 233,000.00        232,375.00         100% I 100%

H66362107006 10/21/2016

Construction of Generator Hut for RDHS office 

Gampaha

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 400,000.00        391,889.00         98% I 100%

H66362107007 10/21/2016

Construction & Development of admin Building at 

DGH Gampaha

1,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,800,000.00     1,529,575.25      85% I 100%

H66362107008 10/21/2016

Construction & development at DGH Gampaha

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,000,000.00     1,453,028.05      73% I 100%

A66362107009 11/8/2016

Renovation of toilets and general stores of RDHS 

office Gampaha

1,950,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,950,000.00     1,924,223.20      99% I 100%

H66362108001 12/30/2016

Construction of Two storied ward complex at DH 

    JaEla - Stage I

7,700,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 7,700,000.00     7,190,474.68      93% I 100%

A66364108002 11/9/2016

Renovation to Doctors quarters at Ayurweda 

Hospital Aniyakanda

1,400,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,400,000.00     1,330,615.84      95% I 100%

K66386910001 3/16/2016

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� හා ර �"ගල ³ඳ�  

XවාසෙO ළ�! සඳහා මානEක සංවHධන උපෙ;ශනා�මක 

��9 වැඩ සටහ! පැවැ��ම 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00          47,316.50           95% I 100%

K66386910003 9/3/2016

. ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� හා ර �"ගල ³ඳ�  

XවාසෙO ළ�! සඳහා රසZ!දනා�මක වැඩසටහ! 

පැවැ��ම 

 
225,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 225,000.00        213,539.00         95% I 100%



A66386110007 8/8/2016

ර �"ගල ³ඳ�  XවාසෙO  �ර mAය න�කරණය FIම 

 

180,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 180,000.00        163,783.07         91% I 100%

A66386110011 4/27/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� ළමා සංවHධන මධ�ස්ථානවල 

අ��වැtයා කටu" EY F�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00     896,649.28         90% I 100%

H66386110012 8/8/2016

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� ³ස්�  ශාලාව වැt�u9 FIම

1,315,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,315,000.00     1,281,286.92      97% I 100%

A66386110013 9/3/2016

ර �"ගල ³ද�  XවාසෙO දැ�ය! සදහා ඉ�කල නව 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉහල මාලය වැt �u9 FIම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00     1,884,822.11      94% I 100%

H66362110014 12/26/2016

Construction and Development of roof at 

Malwathuhiripitiya Hospital

900,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 900,000.00        729,001.00         81% I 100%

H66362111001 10/21/2016

New construction of OPD building at DH Dompe - 

    Stage I

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 27,000,000.00   4,302,234.00      86% I 100%

H66362111002 12/30/2016

Construction and Development of OPD at DH 

Radawana

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% B 35%

H66362111003 11/8/2016

Construction & Development of ward No03 and 

auditorium at DH Dompe

2,210,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,210,000.00     2,056,862.32      93% I 100%

H66362111004 12/8/2016

Construction &Development of CD Meethirigala

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 400,000.00        -                      0% O 0%



K66386912002 3/16/2016

.මාෙකොළ සහ�ක කළ  පාසෙ�,මාෙකොළ ³ද�  XවාසෙO 

ළ�! සඳහා මානEක සංවHධන උපෙ;ශනා�මක ��9 වැඩ 

සටහ! 

පැවැ��ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00          43,467.50           87% I 100%

G66386812003 12/30/2016

.මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� ආරfෂාව සඳහා CCTV 

කැමරා ප;ධ�යf සZ 

FIම

 
1,050,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,050,000.00     1,048,627.50      100% I 100%

G66386812004 12/30/2016

මාෙකොළ ³ද�  XවාසෙO ආරfෂාව සඳහා CCTV කැමරා 

ප;ධ�යf සZ 

FIම

 
550,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 550,000.00        518,765.00         94% I 100%

K66386912005 9/3/2016

 මාෙකොළ සහ�ක කළ  පාසෙ�,මාෙකොළ ³ද�  XවාසෙO  

ළ�! සඳහා රසZ!දනා�මක වැඩසටහ! පැවැ��ම 

 

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00          21,175.00           85% I 100%

A66386112006 9/3/2016

 මාෙකොළ ³ඳ�  XවාසෙO තා©පෙO ½!ත ආෙ�ප FIම 

මාෙකොළ ³ඳ�  XවාසෙO ළමා ෙ!වාEකාගාර වල ZYG 

ප;ධ�ය අ~�වැtයා 

FIම

 
260,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 260,000.00        187,216.50         72% I 100%

A66386112008 8/8/2016

 මාෙකොළ ³ඳ�  XවාසෙO සාfෂරතා ප!�ෙO වැEF§ය 

අ��වැtයා FIම

78,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 78,000.00          49,334.60           63% I 100%

A66386112010 12/23/2016

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� වෑ�t! අංශෙO වැEF§ය 

අ��වැtයා 

FIම

 
64,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 64,000.00          58,057.69           91% I 100%

H66362112011 10/21/2016

Completion of OPD & Admin building at DH 

    Biyagama

4,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 4,200,000.00     2,925,863.46      70% D 80%

A66386112013 11/23/2016

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසල වටා ආරf�ත දැ� වැටf 

ඉ�FIම

1,680,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,680,000.00     1,355,838.35      81% I 100%



A66364112014 11/9/2016

Construction of fene at ayurveda hospital 

Kanduboda

1,480,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,482,000.00     1,009,297.60      68% I 100%

H66362112015 10/21/2016

Tilling of corridor at DH Udupila

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 400,000.00        379,174.32         95% I 100%

H66362112016 12/30/2016

F�බ�ෙගොඩ ෙරෝහෙ� තXමහ� හ�E අන"� ඒකකෙO වැඩ 

Xම FIම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 0% O 0%

H66362113001 10/21/2016

Construction and completion of Accident & 

emergency unit at BH Kiribathgoda

6,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 6,000,000.00     5,268,469.34      88% H 100%

H66362121001 10/14/2016

Construction of a Generator room at BH Avissawella

835,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 835,000.00        34,333.10           4% C 60%

A66362121002 12/22/2016

Repairing of water pipeline system at anti filaria unit 

werahara

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        343,081.88         69% I 100%

A66362121003 12/22/2016

Additional improvement of watcher hut at Colombo 

RDHS office

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 200,000.00        174,978.85         87% I 100%

A66362123001 3/9/2016

    Renovation of Pitakotte maternal & child care clinic

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     875,780.92         88% I 100%

K66362923002 4/7/2016

Conduct Awareness Programme on Nutrition for 

mothers with  under weight children at MOH 

    Pitakotte 

20,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 20,000.00          19,700.00           99% I 100%



A66362124002 3/9/2016

    Renovation of toilet system at DH Nawagamuwa

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     1,241,747.72      62% I 100%

A66362224003 3/9/2016

Renovation of Batapotha Clinic at MOH  

    Battaramulla

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     965,369.58         48% D 80%

A66362224004 3/9/2016

Completion of balance part of the wall fence at 

    MOH Kaduwela

800,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 800,000.00        288,251.65         36% I 100%

K66362924005 4/7/2016

Conduct Awareness Programme for parents on 

    Nutrition  at MOH Kaduwela

42,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 42,000.00          37,950.00           90% I 100%

A66362124006 12/22/2016

Development of drug stores at DH Thalangama

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 600,000.00        461,807.74         77% I 100%

A66362124007 12/22/2016

Development of Hospital building at DH 

Athurugiriya

975,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 975,000.00        586,245.52         60% I 100%

A66362124008 12/22/2016

Development of Hospital building at DH 

Thalangama

250,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 250,000.00        209,988.05         84% I 100%

K66362925001 4/7/2016

Conduct Reproductive health programme for school 

    children (9 yrs) in MOH Maharagama

53,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 53,000.00          53,000.00           100% I 100%

K66362925002 4/7/2016

Conduct Training programme regrrding File 

management & time management for Staff at MOH 

    Maharagama 

17,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 17,000.00          16,960.00           100% I 100%



K66362926001 4/7/2016

Adolescent health programme for school children in 

    MOH Rathmalana 

22,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 21,900.00          21,900.00           100% I 100%

K66362927001 4/7/2016

Conduct Awareness Programme on HIV/STD 

female sex workers,drug users and Prisoners at STD 

    Unit Kalubovila 

66,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 66,000.00          65,600.00           99% I 100%

A66362128001 12/22/2016

"Renovation of Parapet wall at DH Moratuwa  

    "

1,628,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,628,000.00     1,624,248.90      100% I 100%

A66362228002 3/9/2016

Roof renovation of PCU/Clinic/OPD/Ward 7and 

Dispensary at DH Moratuwa

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     1,496,606.03      75% I 100%

A66362228003 3/9/2016

    Floor tilling in PCU at DH Moratuwa

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     644,685.10         32% I 100%

A66364128004 11/9/2016

    . Renovations to Ayurveda Hospital, Lunawa.

1,830,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,621,400.00     1,238,556.20      68% I 100%

A66364128005 11/9/2016

Construction of corridor & other developments at 

Ayurveda Hospital Lunawa

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,300,000.00     768,867.50         59% I 100%

A66362129001 3/9/2016

    Renovation of Parapet wall at DH Piliyandala

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     1,229,116.21      61% I 100%

A66385129003 3/16/2016

ෙම� ෙසවන රජෙO XවHතන XවාසෙO අත�ාවශ� 

අ~�වැtයා කටu" EY 

FIම

 
790,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 790,000.00        765,345.00         97% I 100%



H66364129004 8/22/2016

Construction of Panchakarma unit Ayurveda 

Hospital Kasbewa

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 3,650,000.00     2,445,016.04      82% I 100%

A66362130003 3/9/2016

Roof renovation in ward 6,7,10,Drug stores and 

    kitchen at BH  Homagama   

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 5,000,000.00     1,360,641.10      27% B 35%

A66362130004 12/22/2016

    Development of MOH Building at Homagama

915,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 915,000.00        527,747.00         58% C 60%

A66362130005 11/17/2016

Roof renovation of Pitipana maternal & child care 

    clinic

957,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     882,810.50         92% I 100%

A66362230006 3/9/2016

    Renovation of MOH Building at Kahathuduuwa

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        -                      0% O 0%

A66362230007 3/9/2016

Renovation of Arachchigoda MCH Clinic 

    (Kahathuduwa MOH)

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        440,874.95         88% I 100%

A66364130009 10/3/2016

Paving of internal road & other developments 

atAyurveda Hospital Meegoda

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 3,000,000.00     2,802,511.99      93% I 100%

K66362930011 11/8/2016

Conduct Awareness programme for leprospirosis at 

    MOH Kahathuduwa

17,600.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 17,600.00          16,300.00           93% I 100%

K66362930012 4/7/2016

Conduct Awareness programme for leptospirosis at 

    MOH Homagama

55,300.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 55,000.00          55,100.00           100% I 100%



K66362930013 4/7/2016

Conduct Awareness programme on WWC services - 

early ditection of Cervical and breast cancers at 

    MOH Homagama

63,300.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 63,300.00          63,300.00           100% I 100%

K66362930014 4/7/2016

Conduct Health Promoting Programmes on Oral 

    Health at MOH Homagama

16,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 16,000.00          16,000.00           100% I 100%

A66362130015 11/23/2016

Upgrading of housing facilities for medical officers 

at BH Homagama

2,450,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,450,000.00     579,244.34         24% B 35%

H66362130016 12/8/2016

Construction of sewerage system at BH Homagama 

Stage ii

5,661,671.56      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 5,661,671.56     5,661,671.56      100% I 100%

G66362830017 12/8/2016

Purchasing of a phaco Emulsifire machine for BH 

Homagama

11,218,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 11,218,000.00   11,218,000.00    100% I 100%

H66364130018 12/30/2016

Construction of drug manufacturing unit at 

Meegoda

9,020,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 9,020,000.00     -                      0% O 0%

A66364130019 11/9/2016

improvements to opd building at ayurveda hospital 

Meegoda

4,680,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 4,680,000.00     4,497,317.64      96% I 100%

F66362830020 12/30/2016

Installation of a Telephone exchange system at BH 

Homagama

2,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,600,000.00     2,354,416.48      91% I 100%

A66362130021 12/22/2016

Roof renovation of ward no.6 & drug stores at BH 

Homagama

4,920,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 4,920,000.00     3,065,163.29      62% C 60%



A66362130022 12/22/2016

renovation of generator room at DH Wethara

450,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 450,000.00        -                      0% O 0%

A66362130023 12/22/2016

Renovation of a septic tank and soakage pit at DH 

Wethara

275,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 275,000.00        257,232.00         94% I 100%

A66362130024 12/22/2016

Development of maternity ward toilets at DH 

Wethara

625,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 625,000.00        521,943.09         84% I 100%

A66362130025 12/22/2016

Renovation of PUC at DH Wethara

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 400,000.00        339,287.10         85% I 100%

A66362130026 12/22/2016

Supply and laying floor tiles for ward 1,2 with 

passenger area at DH Athurugiriya

1,350,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,350,000.00     1,207,373.86      89% I 100%

G66362830027 12/28/2016

Purchasing of a endoscopy for BH Homagama

12,100,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 12,100,000.00   12,014,746.00    99% I 100%

H66362131001 12/8/2016

Construction of Clinic complex at BH Avissawella  - 

    Stage 1

114,997.31         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 70,000,000.00   114,997.31         100% I 100%

A66362131003 3/9/2016

Installation of 24 cistern units in ward 1,2,3,4  at BH 

    Avissawella

350,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 350,000.00        289,286.85         83% I 100%

A66362131004 3/9/2016

Construction  the main entrence   of  MOH office 

    Hanwella

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     906,172.91         91% I 100%



K66362931005 4/7/2016

Conduct NCD Programme for Mothers in MOH 

    Hanwella

15,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 15,000.00          14,250.00           95% I 100%

H66362131006 10/14/2016

Construction & Development of word 5A at BH 

Avissawella

1,515,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,515,000.00     949,677.82         63% C 60%

H66362133003 4/7/2016

Construction of two toilets for MOIC & General 

    staff at DH Padukka

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     638,679.10         64% I 100%

A66362133004 4/7/2016

Renovation of existing minor staff rest room at DH 

    Padukka

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     869,223.95         87% I 100%

H66362133005 10/14/2016

Construction & Development of emergency 

treatment unit at DH Padukka

1,750,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,750,000.00     1,012,399.73      58% B 35%

H66362133006 10/14/2016

Tilling of ward No.01 &02 at DH Padukka

2,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,900,000.00     1,718,323.00      59% C 60%

A66362133007 12/22/2016

Renovation & Floor tilling of DMOoffice and 

common office at DH padukka

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 600,000.00        510,499.70         85% I 100%

A66362141001 11/8/2016

Establishment of Central AC system in Labou room, 

OT , PBU building stage 1 and other repairs at 

    KMH Panadura  

2,211,227.50      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,211,227.50     1,931,065.22      87% I 100%

A66362241002 12/30/2016

    Improvement of Labour room in KMH Panadura 

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,909,482.07      95% I 100%



A66362241003 12/30/2016

    Improvement of PCU at BH Panadura

2,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,900,000.00     2,753,414.60      95% I 100%

A66362241004 12/30/2016

    Repair  of old building at KMH Panadura

6,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 6,600,000.00     6,600,000.00      100% I 100%

A66386141006 3/16/2016

 පානYර පජාප½ රජෙO ළ�! භාර ගැcෙ  මධ�ස්ථානෙO 

ළ�! නාවන ස්ථානෙO වැt �u9 

FIම.

 
900,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 900,000.00        450,000.00         50% B 35%

A66362141007 12/30/2016

    Repair of RMSD Kaluthara

4,300,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 4,300,000.00     4,121,558.91      96% I 100%

G66362841008 11/8/2016

Establishment of HHMMS –Panadura and provide 

    computerfor other Hospital

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,000,000.00     4,919,880.00      98% I 100%

A66364141009 11/9/2016

Developments to Ayurveda Hospital Molligoda

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00     908,977.08         83% I 100%

A66362141010 11/8/2016

Renovation of drivers quarters at Kethumathie 

Hospital

1,100,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,100,000.00     1,100,000.00      100% I 100%

A66362141011 12/22/2016

Development of clinic at Kethumathi Hospital

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     850,000.00         43% D 80%

H66362142002 9/5/2016

Extension of uduwara  clinic

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,362,707.20      68% I 100%



H66362142003 12/30/2016

Construction of retaining wall at pokunuwita clinic

1,400,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,400,000.00     1,390,724.00      99% I 100%

A66362142004 11/8/2016

Development of culvert & doors for RMSD 

Kaluthara

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 600,000.00        570,969.42         95% A 10%

H66362142006 11/8/2016

Tiling of Kudaligama clinic

650,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 650,000.00        572,917.00         88% I 100%

H66362142007 12/30/2016

Construction of toilet at Naragala clinic

125,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 125,000.00        114,845.90         92% I 100%

H66362142008 12/30/2016

Wiring of RDHS office in Kaluthara district

375,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 375,000.00        360,594.00         96% I 100%

H66362142009 12/30/2016

Improvement of RMSD storage facilities (rack 

system)

405,900.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 405,900.00        405,900.00         100% I 100%

A66362142010 12/8/2016

Repair of Weragama clinic PHM quarters (balance 

work)

1,700,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,700,000.00     1,700,000.00      100% I 100%

A66362142011 12/22/2016

Development of Wagawaththa clinic

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

A66362143001 4/7/2016

Repair of sourrounding fence and other repairs at 

    MOH office Bandaragama

4,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 4,000,000.00     3,898,849.25      97% I 100%



H66364143002 5/18/2016

Construction of new building at Veediyagoda 

Ayurwedha Hospital - stage ii

16,517,615.46    අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 33,000,000.00   13,890,064.21    84% D 80%

A66362143003 12/22/2016

Development of fence and floor area at HLC clinic 

BH Pimbura

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     -                      0% H 100%

H66364143005 12/30/2016

��යෙගොඩ ආuHෙDද ෙරෝහෙ� ඉ��පස p8ය සැකEම හා 

මාP  වැට/බෑ�  මාHගය සකස් FIම

7,190,000.00      අමා.ෙ�.

මාHග 

සංවHධන 

අwකා�ය 0% O 0%

A66362244001 11/8/2016

Development of Base Hospital Horana and 

    Panadura

7,620,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 7,619,894.38     7,619,894.38      100% I 100%

A66362244003 11/8/2016

    Improvement of PHM quartes Pokunuvita

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,000,000.00     1,100,000.00      44% H 100%

A66362144006 12/30/2016

Improvement of CD Panapitiya

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,000,000.00     2,299,478.80      92% I 100%

G66362844007 6/15/2016

Establishment of HHIMS Base Hospital Horana

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,000,000.00     3,000,000.00      100% I 100%

A66364144008 11/9/2016

Construction of gate,fence and landscaping at 

Ayurveda central Dispensary Kuda uduwa

1,660,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,660,000.00     -                      0% O 0%

H66364144009 12/30/2016

Construction of CMOH building at Horana - stage 1

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,800,000.00     1,013,690.49      51% I 100%



H66362145001 12/30/2016

Construction of new MCH Clinic Warakagoda 

    Stage 1

2,443,463.17      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,443,463.17     2,443,463.17      100% I 100%

A66362246001 11/8/2016

    Improvement of PU Bulathsinghala 

3,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,500,000.00     3,411,718.80      97% I 100%

A66362246002 12/30/2016

Tiling of OPD (NatashaCampus ward ) at PU 

    Bulathsinghala  

1,459,358.51      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,459,358.51     1,459,358.51      100% I 100%

H66362146003 9/5/2016

Construction of new MCH Clinic Mahagama Stage 

    1

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

H66364147001 3/16/2016

 Construction of drug manufacturing unit at 

    Neboda.

    

7,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 7,000,000.00     5,679,488.49      81% I 100%

H66362147002 9/5/2016

Constructionof Ambulance garage and other 

development of  RH Dodangoda

4,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 4,500,000.00     4,093,430.81      91% I 100%

A66362147003 8/3/2016

Repair of RMO quarters at RH Dodangoda

2,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,600,000.00     2,358,049.22      91% I 100%

A66364148001 11/9/2016

Roof repair at Ayurveda Central Dispensary,  

    Hettiyakanda.

    

2,700,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 2,700,000.00     1,903,942.77      71% I 100%

A66362249001 3/9/2016

    Repair of Water tank at DH Matugama

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 675,000.00        471,055.00         94% I 100%



A66362249002 12/30/2016

Repair of DMO quarters and other repairs at DH 

    Matugama

2,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 8,400,000.00     2,884,107.14      99% I 100%

A66362149004 4/7/2016

    Renovation of MCH clinic Bondupitiya

4,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,400,000.00     4,000,000.00      100% I 100%

A66362149005 4/7/2016

    Renovation of MCH Clinic Walagedara 

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,900,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

A66386149006 12/8/2016

ම"ගම ප�වාස කාHයාලෙය� ª  මහෙල� �� ගැ�ම,ZYG 

ක ª ³හැ! ඇ[ම (වය�! FIම) සහ ½!ත ආෙ�ප FIම

690,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 690,000.00        689,921.00         100% I 100%

H66362150001 6/24/2016

Renovation of ward 3 & 4 at BH Pimbura

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,000,000.00     5,000,000.00      100% I 100%

H66362150002 3/9/2016

Comstruction of Medical wards BH Pimbura stage 

    2

10,000,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 10,000,000.00   9,999,999.98      100% I 100%

H66362150003 3/9/2016

Construction of Paediatric  wards BH Pimbura stage 

    2

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,000,000.00     3,964,798.15      79% I 100%

A66362250004 12/30/2016

    Improvement of Kitchen in PU Baduraliya 

1,970,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,960,616.20      100% I 100%

A66362150005 12/30/2016

    Renovation of MCH Clinic Rathmale 

2,630,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,100,000.00     2,620,747.00      100% I 100%



H66362151001 12/30/2016

Construction of Female/Maternity  wards in DH 

    Ittapana  stage 3

23,200,636.83    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 41,400,000.00   23,200,636.83    100% I 100%

H66362151002 12/30/2016

    Construction of Kitchen at DH Ittapana

1,300,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 9,100,000.00     987,200.00         76% I 100%

A66362251003 12/30/2016

    Renovation of MOH office Walallawitta

3,050,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,050,000.00     2,648,722.35      87% I 100%

A66362151004 12/30/2016

    Repair of MCH Clinic Miriswatta

3,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,600,000.00     3,600,000.00      100% I 100%

A66362252001 11/8/2016

    Improvement of Baduraliya Hospital old MOH 

7,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 7,000,000.00     7,000,000.00      100% I 100%

A66362152003 8/3/2016

    Renovation of MCH clinic Kelinkanda

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,275,000.00     1,727,414.20      86% I 100%

A66362152004 12/30/2016

    Renovation of MCH clinic Kapugedara 

1,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,150,000.00     1,800,000.00      100% I 100%

A66362152005 8/8/2016

    Renovation of MCH clinic Palanda

2,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,200,000.00     2,800,000.00      100% I 100%

A66362152006 11/8/2016

Improvement of meegahatenna Hospital

4,788,772.50      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 4,788,772.50     4,788,772.50      100% I 100%



A66362253001 12/30/2016

    Improvements of PU Gonaduwa 

2,518,961.81      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,195,400.00     2,518,961.81      100% I 100%

A66362153003 4/28/2016

Improvements of RH Haltota

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,987,946.93      99% I 100%

H66362153004 8/8/2016

Construction and development of Galapatha 

Hospital ward (tiling) and triposa stores

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,000,000.00     4,999,951.03      100% I 100%

A66362254001 12/30/2016

    Improvement of Kitchen at DH Ingiriya

3,580,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,580,000.00     3,364,746.41      94% D 80%

A66362254002 3/9/2016

    Improvement of MCH  clinic Kadanapitiya 

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,754,092.00      88% I 100%

A66364154003 11/9/2016

 Repair Ayurveda Central Dispensary, 

    Poruwadanda.

    

5,830,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 5,830,000.00     4,203,482.33      72% I 100%

A66362154004 6/24/2016

    Renovation  of clinic building at DH Ingiriya

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

A66362154005 12/22/2016

Repair of DMO quarters and other repairs at DH 

Ingiriya

3,300,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 12,100,000.00   3,300,000.00      100% I 100%

H66362163002 12/26/2016

Establishment of exemplary microscopic centre at 

    DH Minuwangoda, Dompe & Divulapitiya

4,766,020.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 4,766,020.00     1,718,866.06      36% D 80%



A66362263003 10/21/2016

Renovation & modifications of buildings and rack 

systems at Drugstores at health institutions in 

    Gampaha District

4,300,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 4,300,000.00     3,983,995.11      93% I 100%

A66362263004 10/21/2016

Enhancement of sewerage systems at health 

    institutions in Gampaha District

8,700,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 8,700,000.00     5,782,615.20      66% I 100%

A66362263005 12/26/2016

Extention and enhancement of rest room facilities 

for health staff health institution in Gampaha 

    District

4,685,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 4,685,000.00     4,177,142.91      89% I 100%

A66362263006 12/26/2016

Renovation & modifications of dental clinics in 

    Gampaha District

1,579,766.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,579,766.00     1,530,725.67      97% I 100%

A66362263007 10/21/2016

Renovation of drainage systems at Health 

    institutions in Gampaha District

2,050,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,050,000.00     1,675,615.46      82% I 100%

F66362863008 3/9/2016

Provision of waste management equipments for 

    health institutions

in Gampaha District

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 500,000.00        499,000.00         100% I 100%

F66362863009 3/9/2016

Provision of office furniture for health institutions in 

    Gampaha District

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 500,000.00        499,942.00         100% I 100%

B66362863010 3/9/2016

Purchasing of spare parts for Bio medical equipment 

    health institution in Gampaha RDHS area

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 5,000,000.00     4,987,873.67      100% H 100%

F66362863011 3/9/2016

Provision of IT related equipment for drug 

    management health institution in Gampaha District

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,000,000.00     1,993,725.00      100% I 100%



F66362863012 3/9/2016

Provision of IT and office equipment for preventive 

    care instituitions

in Gampaha district

1,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,500,000.00     1,331,364.94      89% I 100%

F66362863013 3/9/2016

Provision of public addressing equipment and IT 

    equipment for health  instituitions

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 500,000.00        492,000.00         98% I 100%

F66362863014 3/9/2016

Provision of IT and office equipment for curative 

care instituitions contribute to preventive care in 

    Gampaha District

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

F66362863015 3/9/2016

Provision of office Equipment & furniture for 

    MOHH & MCH Clinics in Gampaha District

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,000,000.00     1,636,670.00      82% I 100%

F66362863016 10/21/2016

Provision of waste management and Landscaping 

equipment for MOHH & MCH Clinics ,PMCU & 

other health institutions in Gampaha District

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,000,000.00     999,500.00         100% I 100%

A66362263017 12/26/2016

Essential repairs and renovations at MOHH & 

    MCH Clinics in Gampaha District

1,598,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,598,000.00     1,597,988.02      100% I 100%

G66362863018 3/9/2016

Provision of Biomedical Equipment for DGHH & 

    BHH in Gampaha District

18,350,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 18,350,000.00   16,242,500.00    89% I 100%

G66362863019 3/9/2016

Provision of Biomedical Equipment for DHH in 

    Gampaha District

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

G66362863020 3/9/2016

Provision of Biomedical Equipment for PMCUU in 

    Gampaha District 

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,000,000.00     94,125.00           9% I 100%



G66362863021 3/9/2016

Provision of equipment for OPD & ETU/ER at 

    BHH and DHH in Gampaha District

3,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,500,000.00     2,481,775.00      71% I 100%

G66362863022 3/9/2016

Provision of medical equipment for Clinics at BHH 

    and DHH in Gampaha District

3,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,800,000.00     2,381,050.00      63% I 100%

G66362863023 3/9/2016

Provision of equipment for Dental Clinics at BHH 

    and DHH in Gampaha District

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,000,000.00     1,692,090.00      85% I 100%

G66362863024 3/9/2016

Provision of surgical consumables for HLC/NCD 

    activities in Gampaha RDHS area

3,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,500,000.00     2,852,250.00      81% I 100%

G66362863025 7/25/2016

Provision of laboratory equipment for DGHH & 

    BHH in Gampaha District

6,050,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 6,050,000.00     4,039,000.00      67% I 100%

G66362863026 3/9/2016

Provision of laboratory equipment for district 

    Entomology unit in Gampaha District

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 500,000.00        475,329.00         95% I 100%

G66362863027 3/9/2016

Provision of Biomedical Equipment for MOHH & 

    MCH Clinics in Gampaha District

1,300,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     565,872.00         44% I 100%

K66362963028 3/9/2016

Provisional sum for communicable disease control 

activities/outbreaks and epidemic control in 

    Gampaha District

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 500,000.00        63,670.00           13% I 100%

N66364763031 3/16/2016

."Suwapasa" programe for traditional medical 

    practitioners

    

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00        120,125.00         60% I 100%



N66364363032 3/16/2016

  Develop herbal gardens in Gampaha District. 

(Kanduboda, Meerigama, Heenatiyana, 

    Pinnakelewatta)

230,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 230,000.00        194,185.00         84% I 100%

G66364863033 3/16/2016

  Purchasing necessary Medical equipments & 

instruments to  Ayurveda Treatment Centers in 

    Gampaha District 

1,820,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,820,000.00     1,165,825.39      64% I 100%

G66385863034 3/16/2016

ෙදපාHතෙ !"ෙD Gයාපදං� ග පහ �ස්ÈfකෙO වැt�A, 

ආබාwත, �වා _³m  මධ�ස්ථාන 05f සඳහා අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        282,371.33         94% I 100%

K66385963035 3/16/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ල පව�නවැt�A, ආබාwත, �වා _රm  

මධ�ස්ථාන ප8�ගත FIම හා �§සරණf ෙනොමැ� අසරණ 

��ස් ෙවත පහ_ක  

සැල�ම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 150,000.00        140,806.00         94% I 100%

K66385963036 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙවෙසන තX මDව�! සඳහා ආuHෙDද 

ෙදපාHතෙ !"ව සමඟ ඒකාබ;ධව °පලාවන�, ඖෂධ 

පැළෑA, ඔෂÅය කැඳ වHග සැක�ම හා අෙලZ FIම ස බ!ධ  

��9 වැඩ�~ 02f  

පැවැ��ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        94,540.00           95% I 100%

K66385963037 3/16/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග, වැt�A Zය හා 

ස බ!ධ ගැට~ හා  ආබාwත ද� උප� අවම FIම �§බඳව 

පජාව දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! �යා�මක 

FIම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 150,000.00        140,975.00         94% I 100%

K66385963038 3/16/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ පාස� ම=ට8! වැt�AZය �§බඳව 

රසZ!දනා�මක වැඩසටහ! 

පැවැ��ම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 150,000.00        149,955.00         100% I 100%

G66386863039 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ª¶� ප��වල ළ�!ෙW භාරක�ව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ 

ලබා[ම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 150,000.00        105,700.00         70% I 100%

K66386963040 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ආයතනගත XE වයසට එල� ළ�! 

සමාජ ගත FIමට අවශ� පහ_ක  

සැප�ම.

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 100,000.00        64,198.75           64% I 100%



K66386963041 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ළමා සංවHධන මධ�ස්ථානවල ෙතෝරාග� 

ළ�! සඳහා ස්වයං³Fයා වැඩ�~ 

පැවැ��ම

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 60,000.00          59,917.00           100% I 100%

K66385963049 4/6/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ සමාජ ස�කාරක ස�ය යටෙ� _ව 

ෙසවණ, අත�ත, අසරණ සරණ වැ!ද� ��ය මාතා, Ã �" 

මා�ය සරණ ර! දා ª¶ _ෙසේවාËමාc ස මාන උෙළල අෙ© 

ෙසොY� ප�ල නැම� ව�ාපෘ� වලට අදාල වැඩසටහ! 

�යා�මක FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        96,097.00           96% I 100%

H66362163051 10/21/2016

Enhancement of vehicle parking facilities at health 

    institutions in Gampaha Disrict

1,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,600,000.00     1,399,923.00      87% I 100%

G66362863052 12/8/2016

Provision of generator  &Medical Grade 

Refrigerator for RDHS office Gampaha

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     4,996,050.00      100% I 100%

F66385863055 5/11/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO රජෙO ඉඩ වල ��A වැt�A �වා_³m  

මධ�ස්ථාන සදහා අවශ� ගෘහභා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        299,985.00         100% I 100%

A66362163056 5/11/2016

Renovation of Identified quality in Health 

institution in Gampaha District (DGH 

Negambo,DH Udupila, DH Malwathuhiripitiya & 

PMCU Muddaragama
5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 5,000,000.00     4,599,211.45      92% I 100%

A66362163057 12/26/2016

Renovation of Identified buildings at health 

institution in Gampaha district 

13,735,234.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 13,735,234.00   9,617,485.74      70% I 100%

A66362163058 5/18/2016

Development of boundary wall and fences of the 

health institutions in Gampaha District (DH 

Dompe,BH Wathupitiwala)

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,000,000.00     1,990,071.49      66% D 80%

K66362963060 10/12/2016

Conduct awareness programme to prepare of master 

plans for Major Hospitals in Gampaha RDHS area 

(BH Wathupitiwala, DGH Negombo, DGH 

Gampaha)
4,700,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 4,700,000.00     995,600.00         21% C 60%



G66362863061 6/15/2016

Provision of refrigirators for drugs and reagent 

storage for health institutions in Gampaha RDHS 

area

1,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     1,469,993.37      98% I 100%

G66362863063 6/15/2016

Provision of IT related equipment for health 

institution in Gampaha RDHS area

2,300,000.00      ප.පා.ෙකො.

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     2,287,707.06      99% I 100%

K66362963064 6/15/2016

provisional sum for rapid responsing in 

disastersituations and crisis situations

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 200,000.00        68,200.00           34% I 100%

K66362963067 12/8/2016

provisional sum for field visits & Sharing Best 

Practices in Health Care Quality Safety of Health 

staff in Gampaha RDHS area to observe potentials 

in health service provision & process improvement

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 500,000.00        419,175.00         84% I 100%

E66362763068 6/15/2016

provision of Threewheelers for health institutions in 

Gampaha RDHS area

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,000,000.00     3,000,000.00      100% I 100%

K66385963069 6/30/2016

ෙව� අඩZය හරහා ග පහ �ස්Èfකය "ල වැt�A අබාwත අh 

ආදාය ලාÑ පජාවෙW Xෂ්පාදන අෙලZකරණය සදහා දැ�ව� 

FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K66385963070 6/30/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ ෙවෙසන අවාE සහගත  පජාවෙW 

Xෂ්පාදන වල ප8�ය ඉහල නැං�ම, අෙලZකරණය,ණය 

පහ_ක  ලබා[ම �§බද දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ��ම Zෙ;<ය ෙවෙලදපල අවස්ථා හා මහා ප�මාණ 

ගැ� ක�ව! හY!වා[ම අෙලZ පදHශනයf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 50,000.00          49,920.00           100% I 100%

N66385763071 6/30/2016

Eය~ම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශ Xෙයෝජනය වන ප�� අවාE සහගත 

පජාවෙW Xෂ්පාදන ඇ"ල� ග පහ �ස්Èf ප�භා ��ය ෙපොළ 

පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



N66385763072 6/30/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ මාධ� පධාc! සමග මාධ�ෙO 

කාHයභාරය �§බදව ක�කාවතf පැවැ��ම. සමාජ ගැට~ 

අවම FIම සදහා  වැඩසටහ! පැවැ��ම හා හYනාග� සමාජ 

ගැට~ ස බ!ධව ස`fෂණ හා පIfෂණ පැවැ��ම
175,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 175,000.00        158,027.00         90% I 100%

N66385763073 6/30/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO සමාජය "ල අතහැර දැ$ හැY� ප� 

ෙනොමැ� පජාව හYනාෙගන හැY� ප� ලබා[ෙ  වැඩසටහනf 

හා ඒකාබ;ධ පෙDශය හරහා සමාජ ගැට~ අවම FIෙ  

වැඩසටහ! පැවැ��ම
125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 125,000.00        124,475.00         100% I 100%

N66386763074 6/30/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� ළමා සංවHධන මධ�ස්ථානවල 

ළ�! සදහා උ�සව අවස්ථාවලට ඇ[මට එකම ආකාරෙO 

ඇYමf ලබා [ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 700,000.00        700,000.00         100% I 100%

K66364963075 7/7/2016

Conduct Programs on controlling non 

Communicable diseases & Promoting native food in 

Gampaha district

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00     1,799,645.50      90% I 100%

K66362963076 7/25/2016

Conduction of capacity building activities for staff 

involved in drug estimation and management in 

Gampaha RDHS area

52,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 52,000.00          49,000.00           94% I 100%

K66362963077 7/25/2016

Provision of IEC material on preventive care and for 

other capacity building activities

1,448,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,448,000.00     1,076,790.00      74% I 100%

K66364963078 8/22/2016

Increase productivity of Ayurveda Treatment centers 

in Gampaha District

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 3,000,000.00     646,667.98         22% I 100%

K66362963079 12/16/2016

Provision of internet facilities and enhancing 

communication systems in health institutions

2,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,200,000.00     2,200,000.00      100% I 100%

K66362963080 12/8/2016

Capacity Building awareness activities on inventory 

control & record keeping for health staff in 

Gampaha District

115,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 115,000.00        -                      0% O 0%



A66362164001 11/8/2016

Installation of Plastic water storage tanks at MOH 

Padukka,MOH Kolonnawa and MOH 

    Maharagama and DH Wethara

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     816,999.57         41% I 100%

B66362864002 3/9/2016

Purchasing of Spare Parts for equipment repair in 

    Colombo District (BME Unit)

7,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 7,000,000.00     6,683,934.73      95% I 100%

G66362864004 6/24/2016

Supply of  Tools , Calibration equipments & 

concumables  for Bio Medical Engineering Unit in 

    Colombo District

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     1,989,500.00      99% I 100%

G66362864005 3/9/2016

Replacement of surgical and Laboratory 

consumable for Health institutions in Colombo 

    District 

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        329,369.59         66% I 100%

G66362864006 12/28/2016

Replacement of equipments  for Health institutions 

    in Colombo District 

6,357,380.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 6,000,000.00     6,099,465.50      96% I 100%

G66362864007 12/8/2016

Purchasing of surgical items (Consumables/Non 

consumables for Health institutions in colombo 

    district

9,995,193.10      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 10,000,000.00   9,988,148.60      100% I 100%

G66364864010 3/16/2016

 Purchasing necessary medical equipments & 

instruments to Ayurveda    Treatment Centers in 

    Colombo District.

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,600,000.00     1,560,102.01      98% I 100%

G66385864011 3/16/2016

ෙදපාHතෙ !"ෙD Gයාපදං� ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වැt�A, 

ආබාwත, �වා _³m  මධ�ස්ථාන 05f සඳහා අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        287,722.24         96% H 100%

K66385964012 3/16/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ පව�න වැt�A, ආබාwත, �වා _රm  

මධ�ස්ථාන ප8�ගත FIම හා �§සරණf ෙනොමැ� අසරණ 

��ස් ෙවත පහ_ක  

සැල�ම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 200,000.00        200,000.00         100% I 100%



K66385964013 3/16/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙවෙසන තX මDව�! සඳහා ආuHෙDද 

ෙදපාHතෙ !"ව සමඟ ඒකාබ;ධව °පලාවන�, ඖෂධ 

පැළෑA, ඔෂÅය කැඳ වHග සැක�ම හා අෙලZ FIම ස බ!ධ  

��9 වැඩ�~ 02f  

පැවැ��ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        98,233.15           98% I 100%

K66385964014 3/16/2016

සංචාරක ම�ඩලය, වාXජ ම�ඩලය හා ඒකාබ;ධව අවාE 

සහගත පජාව අත�! ෙහොඳම ව�වසායකයා ෙතෝරා ගැcෙ  

වැඩසටහනf  

පැවැ��ම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        287,705.12         96% I 100%

K66385964015 3/16/2016

ෙකොළඔ �ස්Èfකය "ළ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග, වැt�A Zය හා 

ස බ!ධ ගැට~ හා  ආබාwත ද� උප� අවම FIම �§බඳව 

පජාව දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! �යා�මක 

FIම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

G66386864016 3/16/2016

 ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ª¶� ප��වල ළ�!ෙW භාරක�ව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සඳහා ස්වං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00        133,375.00         67% I 100%

K66386964017 3/16/2016

 ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ආයතනගත XE වයසට එල� ළ�! 

සමාජ ගත FIමට අවශ� පහ_ක  

සැප�ම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00        186,210.60         93% I 100%

N66364764019 3/16/2016

" ""Suwapasa"" programe for traditional medical 

    practitioners in Colombo District

    

    "
200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00        100,542.00         50% I 100%

N66385764020 3/30/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ල මහජනාධාර පැෙfජය ජාල ගත FIම 

, ස ප� පැ�කඩ යාව�කා¬න FIම, මාEකව පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාශ ම�! EY කර� ලබන �යාකාරක  �§බද පග�ය 

සකස් FIම හා ආබාwත පළා� ¢ඩා තරග හා සංස්කෘ�ක තරග 

වලට අදාල ද�ත ප;ධ�යf සකස් FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     958,800.00         96% I 100%

K66385964021 4/6/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ සමාජ ස�කාරක ස�ය යටෙ� _ව 

ෙසවණ, අත�ත, අසරණ සරණ වැ!ද� ��ය මාතා, Ã �" 

මා�ය සරණ ර! දා ª¶ _ෙසේවාËමාc ස මාන උෙළල අෙ© 

ෙසොY� ප�ල නැම� ව�ාපෘ� වලට අදාල වැඩසටහ! 

�යා�මක FIම
810,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 810,000.00        759,966.80         94% I 100%

N66385764022 4/6/2016

Eය�ම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශ Xෙයෝජනය වන ප�� අවාE සහගත 

පජාවෙW Xෂ්පාදන ඇ"ල� ෙකොළඹ �ස්Èf ප�භා ��ය ෙපොළ 

පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



F66362864026 12/8/2016

Provision of Essential office equipment for RDHS 

    office Colombo District

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,500,000.00     2,499,230.83      100% I 100%

G66362864027 12/8/2016

Purchasing of an anesthetic work station for BH 

    Homagama

4,495,031.50      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 4,500,000.00     4,495,031.50      100% I 100%

G66362864028 12/8/2016

Purchasing of Dental Equipment for Dental Clinic 

    in Colombo RDHS Area

8,492,970.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 8,500,000.00     8,457,448.00      100% I 100%

K66362964029 4/7/2016

Conduct Awareness programme for elderly and their 

    carers at MOH areas in Colombo District

225,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 225,000.00        223,950.00         100% I 100%

K66362964030 4/7/2016

Identification and control of Occupational health 

    hazards in Colombo District

20,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 20,000.00          20,000.00           100% I 100%

K66362964031 4/7/2016

Conduct Awareness programme for mental health  

    care givers in Colombo District

330,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 330,000.00        312,560.00         95% I 100%

K66362964032 4/7/2016

Conduction of in-service programs for Dental 

Surgeons ,School Dental Therapists and Dental 

    Assistants in Colombo District

188,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 188,000.00        184,025.00         98% I 100%

K66386964033 4/27/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ළමා සංවHධන මධ�ස්ථාන වල 

ෙතෝරාග� ළ�! සදහා ස්වයං³Fයා වැඩ�~ පැවැ�Zම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 150,000.00        134,375.00         90% I 100%

F66385864034 5/11/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO රජෙO ඉඩ වල ��A වැt�A 

�වා_³m  මධ�ස්ථාන සදහා අවශ� ගෘහභා�ඩ හා උපකරණ 

ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



A66362164035 11/9/2016

Essential Developments & Building Repairing at 

Health Institutions in Colombo District

17,980,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 17,980,000.00   15,984,856.04    89% I 100%

F66362864036 12/8/2016

Purchasing of non medical equipments for Health 

institution in Colombo District

9,995,688.88      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 9,995,688.88     9,995,688.88      100% I 100%

G66362864037 12/8/2016

Procurement of IT related equipment and 

accessories for health institutions in Colombo 

District (laptops,desktops, pus,networking 

equipment etc...)
5,961,105.50      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 5,961,105.50     5,961,105.50      100% I 100%

G66362864038 6/15/2016

Purchasing surgical items (consumables/non 

Consumables) for MCH clinics at health institutions 

in Colombo District

8,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 8,000,000.00     7,897,460.25      99% I 100%

K66362964039 6/15/2016

Awareness programme for general public for world 

Mental Health day

345,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 345,000.00        284,300.00         82% I 100%

K66362964040 6/15/2016

Awareness programme for general public for World 

suiside prevention day

152,800.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 152,800.00        137,800.00         90% I 100%

K66362964041 6/15/2016

Conduct Awareness programme regarding infutions 

diseases activitis for InstitutionalHeads in Colombo 

District RE unit

45,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 45,000.00          25,875.00           58% I 100%

K66362964042 6/15/2016

Conduct Awareness programmes regarding 

communicable & non communicable diseases 

prevention for health staff & public in Colombo 

District
788,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 788,000.00        619,770.00         79% I 100%

K66362964043 6/15/2016

Training & awareness programs on productivity at 

BH Homagama

263,125.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 263,125.00        259,625.00         99% I 100%



K66385964044 6/30/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ ෙවෙසන අවාE සහගත  පජාවෙW 

Xෂ්පාදන වල ප8�ය ඉහල නැං�ම, අෙලZකරණය,ණය 

පහ_ක  ලබා[ම �§බද දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ��ම Zෙ;<ය ෙවෙලදපල අවස්ථා හා මහා ප�මාණ 

ගැ� ක�ව! හY!වා[ම අෙලZ පදHශනයf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        99,992.00           100% I 100%

N66385764045 6/30/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ මාධ� පධාc! සමග මාධ�ෙO 

කාHයභාරය �§බදව ක�කාවතf පැවැ��ම, සමාජ ගැට~ 

අවම FIම සදහා  වැඩසටහ! පැවැ��ම හා හYනාග� සමාජ 

ගැට~ ස බ!ධව ස`fෂණ හා පIfෂන පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 150,000.00        140,500.00         94% I 100%

K66385964046 6/30/2016

ෙව� අඩZය හරහා ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වැt�A අබාwත අh 

ආදාය ලාÑ පජාවෙW Xෂ්පාදන අෙලZකරණය සදහා දැ�ව� 

FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        298,816.00         100% I 100%

N66385764047 6/30/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO සමාජය "ල අතහැර දැ$ හැY� ප� 

ෙනොමැ� පජාව හYනාෙගන හැY� ප� ලබා[ෙ  වැඩසටහනf 

හා ඒකාබ;ධ පෙDශය හරහා සමාජ ගැට~ අවම FIෙ  

වැඩසටහ! පැවැ��ම
250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 250,000.00        203,804.50         82% I 100%

A66386164048 10/11/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� ළමා සංවHධන 

මධ�ස්ථානවල අ��වැtයා කටu" EY FIම

1,984,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00     1,977,781.70      100% I 100%

N66386764049 6/30/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� ළමා සංවHධන 

මධ�ස්ථානවල ළ�! සදහා උ�සව අවස්ථාවලට ඇ[මට එකම 

ආකාරෙO ඇYමf ලබා [ම

850,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 850,000.00        850,000.00         100% I 100%

K66364964050 7/7/2016

Conduct Programs on controlling non 

Communicable diseases & Promoting native food in 

Colombo district

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00     1,722,689.54      86% I 100%

K66364964051 8/22/2016

Increase productivity of Ayurveda Treatment centers 

in Colombo District

2,900,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 2,900,000.00     843,414.30         29% I 100%



G66362864052 12/8/2016

Purchasing of essential Medical equipment for BH 

Homagama and BH avissawella

22,808,260.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 22,808,260.00   22,808,260.00    100% I 100%

H66362165001 12/8/2016

Construction of composting plants for 5 divisional 

    hospitals in Kaluthara District

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 935,000.00        184,528.00         92% I 100%

B66362865002 3/9/2016

    Purchasing of Spare parts for medical equipments 

10,000,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 10,000,000.00   9,454,505.12      95% I 100%

F66362865003 3/9/2016

Purchase equipments for  health education activities 

    

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,997,550.00      100% I 100%

F66362865004 7/18/2016

Provide family planning equipments & furnitures for 

    MCH clinics

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,975,910.64      99% I 100%

G66362865005 3/9/2016

Purchasing of Sugical equipments for Health 

    institutions in Kalutara district

23,150,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 23,150,000.00   23,150,000.00    100% I 100%

G66362865006 3/9/2016

Provide medical equipment to Dental clinics in 

    Kaluthara District

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

K66362965007 3/9/2016

Conduct Contol disease outbreaks  (dengue, 

    Leptospirosis,Rabies) in Kaluthara District

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 500,000.00        428,505.00         86% I 100%

K66362965008 3/9/2016

Conduct Awareness programme on Food, Drugs & 

Cosmatic items for pharmacy owners, government 

    officers and Consumers  in Kaluthara District

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 200,000.00        200,000.00         100% I 100%



K66362965009 5/25/2016

Conduct In services programme for  health staff at 

    hospitals in Kaluthara District

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

K66362965010 9/5/2016

Conduct Training programme for Health staff in 

Kaluthara District regarding emergency care  patient 

    & management on acute NCD

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 400,000.00        387,635.00         97% I 100%

K66362965011 12/8/2016

Conduct Awareness programme on disaster 

management for health staff and comminity in 

    Kaluthara RDHS area

109,950.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 109,950.00        106,656.00         97% I 100%

K66362965012 4/28/2016

Conduct Awareness programme on Health 

Promotion for preschool,school,villagers & Public 

    on Kaluthara district

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

G66362865013 3/9/2016

Provide medical equipments to primary health care 

    institutions in Kaluthara District 

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,924,350.00      96% I 100%

N66364765014 3/16/2016

 "Suwapasa" programe for traditional medical 

    practitioners

    

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00        82,611.00           41% I 100%

N66364365017 3/16/2016

 Develop herbal gardens in Kalutara District. (Kuda 

    Uduwa, Ingiriya, Poruwadanda, Pothuwila)

870,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 870,000.00        151,135.00         17% I 100%

G66364865018 3/16/2016

 Purchase manufacturing equipments to 

manufacturing units Naboda, 

molligoda,veediyagoda ayurveda hospital  in 

    KalutaraDistrict.   

    
2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00     1,552,500.00      78% I 100%

G66364865019 3/16/2016

Purchasing necessary equipments & instruments to 

Ayurveda Treatment Centers in Kalutara District  

1,580,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,580,000.00     1,457,349.17      92% I 100%



G66385865020 3/16/2016

ෙදපාHතෙ !"ෙD Gයාපදං� ක~තර �ස්ÈfකෙO වැt�A, 

ආබාwත, �වා _³m  මධ�ස්ථාන 10f සඳහා අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     945,093.51         95% I 100%

K66385965021 3/16/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ල පව�න වැt�A, ආබාwත, �වා _රm  

මධ�ස්ථාන ප8�ගත FIම හා �§සරණf ෙනොමැ� අසරණ 

��ස් ෙවත පහ_ක  

සැල�ම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

K66385965022 3/16/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙවෙසන තX මDව�! සඳහා ආuHෙDද 

ෙදපාHතෙ !"ව සමඟ ඒකාබ;ධව °පලාවන�, ඖෂධ 

පැළෑA, ඔෂÅය කැඳ වHග සැක�ම හා අෙලZ FIම ස බ!ධ  

��9 වැඩ�~ 02f  

පැවැ��ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N66385965023 3/16/2016

අවාE සහගත පජාවෙW Xෂ්පාදන ඇ"ල� ක~තර �ස්Èf 

ප�භා ��ය ෙපොළ 

පැවැ��ම.

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K66385965025 3/16/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග, වැt�A Zය හා 

ස බ!ධ ගැට~ හා  ආබාwත ද� උප� අවම FIම �§බඳව 

පජාව දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! �යා�මක 

FIම.

 
450,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 450,000.00        439,990.00         98% I 100%

K66385965026 3/16/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ පාස� ම=ට8! වැt�AZය �§බඳව 

රසZ!දනා�මක වැඩසටහ! 

පැවැ��ම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 150,000.00        149,940.00         100% I 100%

A66386165027 12/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරා ග� ළමා සංවHධන 

මධ�ස්ථානවල අ�� වැtයා කටu" EY 

FIම

 
909,420.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 909,420.00        840,143.02         92% I 100%

N66386965028 3/16/2016

 ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරා ග� ළමා සංවHධන 

මධ�ස්ථානවල ළ�! සඳහා උ�සව අවස්ථාවලට ඇ මට එකම 

ආකාරෙO ඇ¶මf 

ලබා[ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

G66386865029 3/16/2016

 ක~තර �ස්ÈfකෙO ªY� ප��වල ළ�!ෙW භාරක�ව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සඳහා ස්වං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00     943,850.00         94% I 100%



K66386965030 3/16/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ආයතනගත XE වයසට එල� ළ�! 

සමාජ ගත FIමට අවශ� පහ_ක  

සැප�ම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 500,000.00        491,412.00         98% I 100%

H66385165031 5/11/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ ආබාwත �;ගලP! 

ෙවෙසන Xවාස සදහා වැEF§ හා Xවස "ළ පෙDශ පහ_ක  

වැt �u9FIම

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,800,000.00     1,800,000.00      100% I 100%

K66385965032 4/6/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ සමාජ ස�කාරක ස�ය යටෙ� _ව 

ෙසවණ, අත�ත, අසරණ සරණ වැ!ද� ��ය මාතා, Ã �" 

මා�ය සරණ ර! දා ª¶ _ෙසේවාËමාc ස මාන උෙළල අෙ© 

ෙසොY� ප�ල නැම� ව�ාපෘ� වලට අදාල වැඩසටහ! 

�යා�මක FIම
690,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 690,000.00        680,740.00         99% I 100%

F66362865034 9/5/2016

Provide office equipments for HLCs, MOH offices 

& hospitals

8,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 8,000,000.00     7,992,839.40      100% I 100%

K66362965035 4/7/2016

Conduct Training programme for Health staff in 

    Kaluthara District regarding Office Management

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

K66386965036 4/27/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ළමා සංවHධන මධ�ස්ථානවල ෙතෝරාග� 

ළ�! සදහා ස්වයං³Fයා වැඩ�~ පැවැ��ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 350,000.00        251,850.00         72% I 100%

F66385865037 5/11/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO රජෙO ඉඩ වල ��A වැt�A �වා_³m  

මධ�ස්ථාන සදහා අවශ� ගෘහභා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     998,803.75         100% I 100%

K66362965038 9/5/2016

Conduct awareness programme on common mental 

health condition to aware community health staff 

and school children in Kaluthara District

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 300,000.00        296,600.00         99% I 100%

F66362865039 5/25/2016

Provide furniture and office equipments for Health 

institutions in Kaluthara District

11,650,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 11,650,000.00   11,526,735.92    99% I 100%



G66362865040 6/15/2016

Provide Generators,Water pump for health 

institution in Kaluthara District

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,000,000.00     2,982,845.50      99% I 100%

G66362865041 6/15/2016

Purchase Medical equipments for ETUs in 

Kaluthara District

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

K66362965043 12/8/2016

Conduct workshop on mental health & arrange 

follow up mechanisum for mental health patients in 

Kaluthara district

990,050.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 990,050.00        952,650.00         96% I 100%

F66362865044 6/15/2016

Improvement of IT facilities at health institutions in 

Kaluthara District ( Computers, laptops,ups etc..)

1,750,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,750,000.00     1,750,000.00      100% I 100%

K66385965045 6/30/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ ෙවෙසන අවාE සහගත  පජාවෙW 

Xෂ්පාදන වල ප8�ය ඉහල නැං�ම, අෙලZකරණය,ණය 

පහ_ක  ලබා[ම �§බද දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ��ම Zෙ;<ය ෙවෙලදපල අවස්ථා හා මහා ප�මාණ 

ගැ� ක�ව! හY!වා[ම අෙලZ පදHශනයf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N66385765046 6/30/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ මාධ� පධාc! සමග මාධ�ෙO 

කාHයභාරය �§බදව ක�කාවතf පැවැ��ම, සමාජ ගැට~ 

අවම FIම සදහා  වැඩසටහ! පැවැ��ම හා හYනාග� සමාජ 

ගැට~ ස බ!ධව ස`fෂණ හා පIfෂන පැවැ��ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 175,000.00        172,900.00         99% I 100%

K66385965047 6/30/2016

ෙව� අඩZය හරහා ක~තර �ස්Èfකය "ල වැt�A අබාwත අh 

ආදාය ලාÑ පජාවෙW Xෂ්පාදන අෙලZකරණය සදහා දැ�ව� 

FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

N66385765048 6/30/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO සමාජය "ල අතහැර දැ$ හැY� ප� 

ෙනොමැ� පජාව හYනාෙගන හැY� ප� ලබා[ෙ  වැඩසටහනf 

හා ඒකාබ;ධ පෙDශය හරහා සමාජ ගැට~ අවම FIෙ  

වැඩසටහ! පැවැ��ම
425,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 425,000.00        420,113.00         99% I 100%

K66364965049 7/7/2016

Conduct Programs on controlling non 

Communicable diseases & Promoting native food in 

Kaluthara district

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 3,000,000.00     1,672,872.80      56% I 100%



K66364965050 8/22/2016

Increase productivity of Ayurveda Treatment centers 

in Kaluthara District 

3,400,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 3,400,000.00     829,141.94         24% I 100%

F68365801001 10/19/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය 0% O 0%

A68364101002 9/29/2016

අකරගම මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙD �Qපස වැට ඉ�FIම - ඉ�� 

වැඩ

1,420,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,400,000.00     1,128,785.49      79% I 100%

H68362101004 10/3/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 98,820.00          98,820.00           99% I 100%

F68362801005 11/24/2016

��ල�Aය  ©රාඅ.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භ සාධක ස8� සදහා අවශ්යල කැන� හ= සහ ©ලාස්Af �Q 

ලබා �ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය 149,463.42        149,463.42         100% I 100%

K68365902001 10/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 174,200.00        173,750.00         43% I 100%

F68365802002 11/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
1,250,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 1,238,191.50     1,238,191.50      99% I 100%

F68362802005 11/24/2016

කටාන ©රාල.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා _භ 

සාධක ස8� සදහා අවශ්යහ කැන� හ= සහ ©ලාස්Af �Q ලබා 

�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 299,684.00        299,684.00         100% I 100%



H68362402006 10/31/2016

කටාන පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� 

සඳහා සcපාරfෂ පහ_ක  වැt�u�  F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,912.64          99,912.64           100% I 100%

G68365802007 12/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ටාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම 

ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 292,825.00        292,825.00         98% I 100%

K68365903001 12/29/2016

`ග�ව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
210,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 210,000.00        207,600.00         99% I 100%

F68365803002 12/28/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

440,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 330,337.50        289,861.00         66% I 100%

G68362803003 9/1/2016

`ග�ව ෙරෝහෙ� දැt ස�කාර ඒකකෙO ඖෂධ ගබඩාවට 

අවශ� වාu ස`කරණ ය!ත සපයා [ම

350,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

F68385803004 11/24/2016

`ග�ව ©රාත.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා _භ 

සාධක ස8� සදහා අවශ්යහ කැන� හ= සහ ©ලාස්Af �Q ලබා 

�ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 99,678.00          99,678.00           100% I 100%

G68362803005 12/29/2016

`ග�ව ෙප�ය��ල මාතෘ හා ළමා සායනයට අවශ� ෛවද� 

උපකරණ 8ල[ ගැcම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K68365904001 12/29/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා 

ඇY  මැ�ම, �රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, 

ආහාර සැක�ම හා ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ 

°පලාවන� ආ[ ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



G68365804002 6/30/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා 

හY!Â� Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා �ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ 595,382.00        297,691.00         99% I 100%

H68362104004 7/25/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� 

සදහා සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ 124,675.00        124,675.00         100% I 100%

F68385804005 11/24/2016

8�ව!ෙගොඩ ©රා  .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර 

හා _භසාධක ස8� සදහා අවශ්යල  කැන� හ= සහ ©ලාස්Af 

�Q ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ 169,691.20        169,691.20         85% I 100%

G68365805001 10/12/2016

 `�ගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා 

[ම.
700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම 681,882.00        664,170.00         95% I 100%

H68385105003 5/18/2016

ස� ෙසවන ළමා (��8) �න��ථාපන මධ�ස්ථානෙO ළමා 

�න��ථාපනය සදහා අවශ� ළමා උද�ාන සංවHධනය F�ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     854,541.08         85% I 100%

H68385105004 6/24/2016

ෙස� ෙසවන රජෙO වැt�A XවාසෙO කා9 ප;ධ�ෙO ඉ�� 

වැඩ Xම FIම

4,800,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 4,800,000.00     4,774,168.07      99% I 100%

H68362405005 10/31/2016

`�ගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� 

සඳහා සcපාරfෂ පහ_ක  වැt�u�  F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     -                      0% O 0%

K68385905007 11/29/2016

`�ගම රජෙO වැt�A XවාසෙO ෙ!වාEක වැt�Aය!ෙW 

මානEක සංවHධනය සදහා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf 

පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 200,000.00        198,250.00         99% I 100%



G68365806001 10/12/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම, ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා 

හY!Â� Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා [ම. 307,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 307,000.00        210,745.76         69% I 100%

K68365906002 12/29/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා 

ඇY  මැ�ම, �රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, 

ආහාර සැක�ම හා ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ 

°පලාවන� ආ[ ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 50,000.00          45,000.00           90% I 100%

H68362106003 10/31/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� 

සදහා සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     478,479.00         96% I 100%

G68362806005 11/28/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO මDලානා�ර කහෙටෝZට 

මාතෟ හා ළමා සායනය සදහා අවශ� ෛවද� උපකරණ 8ල[ 

ගැcම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව 50,000.00          49,910.00           100% I 100%

G68362807001 9/19/2016

Provision of Incenerator for DGH Gampaha

3,180,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,180,000.00     3,180,000.00      100% I 100%

G68362807002 5/31/2016

Provision of Biomedical equipment for orthopedic 

unit , Dermatological unit & other units in  DGH 

Gampaha

4,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 4,000,000.00     1,250,000.00      31% I 100%

G68362807003 3/23/2016

Provision of video  endoscopic system for DGH 

Gampaha

12,000,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 12,000,000.00   10,428,095.00    87% I 100%

F68362807004 3/23/2016

Provision of IT related equiopment and internet 

facilities for planning units in Gampaha District 

health institutions 

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 150,000.00        133,275.00         89% I 100%



K68365907005 6/1/2016

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 350,000.00        350,000.00         100% I 100%

F68365807006 10/12/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 83,707.50          83,707.50           84% I 100%

H68362107007 7/25/2016

 ග පහ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

A68362107009 11/8/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බYව"ෙගොඩ මාතෘ හා ළමා 

සායනෙO ෙW=Qව සකස් FIම හා p8ය සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 150,000.00        147,760.00         99% I 100%

G68362808001 3/23/2016

Provision of ice-lined refridgerator for RMSD at 

Ragama

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,000,000.00     938,455.10         94% I 100%

K68362908002 7/13/2016

Conduct awareness programs on nutrition for 

pregnant mothers at selected MCH clinics in Ja Ela 

MOH area & Mahara MOH area

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,000,000.00     975,476.50         98% I 100%

F68362808003 5/16/2016

Purchasing of office equipment and furniture for 

newly established MOH office at seeduwa

1,400,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,400,000.00     1,329,637.60      95% I 100%

K68365908004 6/1/2016

ජා -ඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 91,050.00          91,050.00           91% I 100%



F68365808005 6/1/2016

 ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 250,000.00        250,000.00         100% I 100%

G68365808006 8/16/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�,ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 345,800.00        345,800.00         99% I 100%

H68362108007 9/23/2016

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 299,428.00        299,428.00         100% I 100%

A68364108008 9/29/2016

ආXයාක!ද ආuHෙDද ෙරෝහෙ� මාP  වැට ඉ�FIම

2,350,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 2,350,000.00     1,809,104.09      77% I 100%

H68362408011 11/30/2016

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 749,973.00        749,973.00         100% I 100%

K68365909001 8/30/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� F�ම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ 

ස්වයං³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 150,000.00        149,706.00         100% I 100%

G68365809002 12/28/2016

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා 

[ම.

483,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 172,357.00        470,800.87         97% I 100%

K68385909003 8/8/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙජ�ෂ්ඨ  �රවැEය!ෙW 

මානEක ෙසෞඛ� ඉහළ නැං�ම සදහා අධ�ා�8ක සංවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%



G68362809004 11/8/2016

ව�තල ෙසෞ.ෛව.X.ෙකො=ඨාශෙO උස්වැටෙකPයාව මධ�ම 

ෙබෙහ� ශාලාව සදහා ළමා උද�ානයf සකස් FIම

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 200,000.00        199,500.00         100% I 100%

H68386110002 12/28/2016

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� °පවා�U නැර�  කාමරය 

අසල වැEF§යf ඉ�FIම

169,853.19         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 231,531.53        169,853.19         100% I 100%

A68386110003 12/28/2016

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� ගෘහ Zද�ා කාමරය ටP� 

FIම (ෙකො!�= ෙ සය සමග)

48,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 125,000.00        45,928.60           96% I 100%

A68386110004 12/28/2016

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

��A ෙගොඩනැ��ෙ� වහලය සකස් FIම

740,901.03         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 800,000.00        740,901.03         100% I 100%

A68386110005 3/23/2016

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� �~තැ!ෙගය කෑම ශාලාව හා 

ගබඩා කාමර �!තා� F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 500,000.00        449,274.75         90% I 100%

H68386110006 11/21/2016

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� කාHයාල ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,800,000.00     1,322,782.89      73% I 100%

K68365910007 12/29/2016

මහර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 30,000.00          18,400.00           61% I 100%

H68362110008 7/25/2016

මහර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

75,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 49,920.00          49,920.00           67% I 100%

G68362810009 12/22/2016

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ටාශෙO Gයාප�ං� මාතෘ 

හා ළමා සායන සදහා ළමා  බර F�  උපකරණ ලබා[ම

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 300,000.00        213,900.00         71% I 100%



K68365911001 7/13/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර�  XHමාණය සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ , ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ 

ස්වයං³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 300,000.00        277,680.00         93% I 100%

G68365811002 6/1/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා 

[ම. 550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 550,000.00        354,763.00         65% I 100%

A68386112001 12/28/2016

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� පධාන ශාලාෙD අ��වැtයා 

කටu" EY F�ම

1,520,291.28      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,750,000.00     1,520,291.28      100% I 100%

A68386112002 3/23/2016

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� පරණ ගබඩා ෙගොඩනැ��ල 

�ස්තකාලයf සදහා නZකරණය FIම

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,200,000.00     1,121,962.40      93% I 100%

H68386112003 8/3/2016

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� _~ ෙසේවක ෙ!වාEක 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 400,000.00        309,764.36         77% I 100%

A68386112004 8/3/2016

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� �~තැ!ෙගP ආහාර ගබඩාව 

අ��වැtයා FIම

310,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 310,000.00        241,659.70         78% I 100%

A68386112005 8/3/2016

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� පාසැ�ප� Xල Xවාසය 

අ��වැtයා FIම

588,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 588,000.00        394,049.20         67% I 100%

H68386112006 12/28/2016

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� සහකාර ෙ ට! Xල Xවස 

සංවHධනය F�ම

372,464.59         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 400,000.00        372,464.59         100% I 100%

A68386112007 12/28/2016

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� පාසැ�ප� Xල Xවෙසේ සහ 

�ස්ස ෙ!වාEකාගාරෙO ගGවලව� අ��වැtයා FIම

169,002.80         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 230,000.00        169,002.80         100% I 100%



H68386112009 9/29/2016

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� පරාකම ෙ!වාEකාගාරෙO 

ඕවHEයH Xල කාමරයf ඉ�FIම

1,295,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,295,000.00     1,102,085.05      85% I 100%

A68386112010 12/28/2016

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� ප�ඝනක / ZYG/අධ�ාපන 

අංශය ෙගොඩනැ�G සදහා ½!ත ආෙ�ප FIම

945,378.31         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,128,000.00     945,378.31         100% I 100%

A68386112011 3/23/2016

මාෙකොළ ³ද�  XවාසෙO උප ෙවෝH�! තXකඩ Xල Xවාසය 

අ��වැtයා FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 500,000.00        416,840.60         83% I 100%

A68386112012 12/28/2016

මාෙකොළ ³ද�  XවාසෙO qY මැYර අ��වැtයා FIම

144,032.40         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00        144,032.40         100% I 100%

A68386112013 8/3/2016

මාෙකොළ ³ද�  XවාසෙO ෙවොH�! Xල කාමරය 

අ��වැtයාව හා ළමා ෙ!වාEකාගාරෙO වැEFG අ��වැtයා 

FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 300,000.00        272,581.10         91% I 100%

H68386112014 12/28/2016

මාෙකොළ ³ද�  XවාසෙO කාHයාලෙO ඉ��පස ෙසෝදා පා~වට 

ලfවන ෙකොටස සදහා පැ� බැ මf ඉ�FIම

638,140.25         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 700,000.00        638,140.25         100% I 100%

A68386112015 12/28/2016

මාෙකොළ ³ද�  XවාසෙO Eය�ම ෙගොඩනැ�Gවල ½!ත 

ආෙ�ප FIම

1,055,100.20      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,150,000.00     1,055,100.20      100% I 100%

K68365912016 11/29/2016

ªයගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 30,000.00          26,500.00           88% I 100%

F68365812017 11/29/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 400,000.00        304,695.00         76% I 100%



H68386112018 11/21/2016

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� වැEF§යf ඉ�FIම

270,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 270,000.00        169,059.45         63% I 100%

H68362412019 10/31/2016

ªයගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� 

සඳහා සcපාරfෂ පහ_ක  වැt�u�  F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     82,844.00           83% I 100%

K68362912020 12/28/2016

ªයගම ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශෙO ෙඩංb ෙරෝගය 

පැ�Iම වැලැf�ම සදහා ෙඩංb මHදන වැඩසටහනf පැවැ��ම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K68365913001 7/13/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
330,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය 330,000.00        284,830.00         86% I 100%

F68365813002 12/28/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම. 620,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය 620,000.00        417,968.00         67% I 100%

G68362821002 3/23/2016

Purchasing of surgical equipments for health 

institutions in Colombo distict

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 200,000.00        157,060.00         79% I 100%

G68362821003 12/8/2016

පළා� ෙසෞඛ� ෙදපාHතෙ !"ෙව! පාලනය වන ෙකොළඹ 

�ස්ÈfකෙO ෙරෝහ�, ෙසෞ.ෛව.X. කාHයාල,මාතෘ හා ළමා 

සායන සදහා අවශ� ෛවද� උපකරණ 8ල[ ගැcම

940,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 879,877.49        865,877.49         92% I 100%

H68385121004 4/20/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ ආබාwත �;ගලP! 

ෙවෙසන Xවාස 12f සදහා වැEF§ හා පෙDශ පහ_ක  

සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%



K68365921005 7/13/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

F68365821006 10/19/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

A68362121007 12/21/2016

Essential repairs & wiring system renovation  in 

Colombo RDHS office

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

A68362122001 11/28/2016

Renovation of conference hall at MOH Kololnnawa 

(Tilling & installation of A/C)

894,985.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     629,266.00         70% I 100%

A68362122002 11/28/2016

Renovation of Sedawatta Central Dispensary

340,322.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 400,000.00        338,665.20         100% I 100%

K68365922003 7/13/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා 

ඇY  මැ�ම, �ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, 

ආහාර සැක�ම හා ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ 

°පලාවන� ආ[ ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 50,000.00          49,945.00           100% I 100%

A68362122004 11/28/2016

Renovation of Angoda central Dispensary

894,835.50         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     874,887.20         98% I 100%

F68365822005 10/19/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම, ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා 

කෘ�කාH8ක ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම  සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා 

�ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 300,000.00        300,000.00         100% I 100%



K68365924001 7/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර�  XHමාණය සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ , ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ 

ස්වයං³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 150,000.00        149,535.00         100% I 100%

A68362124004 3/23/2016

Partitioning & racks for General stores & Thriposha 

stores at MOH Kaduwela

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        313,216.39         63% I 100%

A68362124005 12/28/2016

Repair of wiring system in OPD & Clinic Building at 

DH Nawagamuwa

501,452.70         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 550,000.00        490,391.00         98% I 100%

A68362124006 11/28/2016

Renovation of roof of ETU at DH Thalangama

895,705.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     895,705.00         100% I 100%

G68365824007 12/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා 

[ම. 300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 300,000.00        280,787.00         94% I 100%

A68362124008 10/3/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ෙසෞඛ� ෙදපාHතෙ !"ව ම�! පාලනය 

වන තලංගම ෙරෝහෙ� ප�පාලන ඒකකෙO වහලය 

අ��වැtයාව හා EZGම සකස් FIම

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

A68362124010 12/16/2016

Renovation of main water tank and DMO Quarters 

water tank at DH Thalangama

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 300,000.00        -                      0% O 0%

K68365925001 4/22/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 200,000.00        200,000.00         100% I 100%



F68365825002 11/29/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම. 450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 450,000.00        450,000.00         100% I 100%

P68385725003 5/25/2016

ෙම� ෙසවන රජෙO XවHතන XවාසෙO අත�ාවශ� හ�E 

අ��වැtයා EY FIම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 4,985,000.00     3,085,044.00      62% I 100%

G68365826001 8/24/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම 

ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� හා ZE"� අ�ක  ආ[ 

ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක වශෙය! සZබල 

ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 189,170.00        100,000.00         100% I 100%

G68362828001 11/24/2016

Installation of A/C for drug stores at DH Moratuwa.

500,736.50         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 600,000.00        500,736.50         100% I 100%

G68362828002 11/24/2016

Installation of a new Generator at DH Moratuwa

2,300,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,300,000.00     -                      0% B 35%

A68362128003 11/28/2016

Renovation of DMO quarters at DH Moratuwa

880,766.15         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     880,766.15         100% I 100%

G68365828005 6/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා 

[ම. 700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව 1,434,604.00     698,735.00         100% I 100%

K68365928006 8/29/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



H68362128007 10/31/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

850,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව 847,950.00        847,950.00         100% I 100%

A68362128008 12/28/2016

Renovation of electrical system in opd at DH 

Moratuwa

975,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 975,000.00        -                      0% B 35%

K68365929001 8/24/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර�  XHමාණය සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ , ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ 

ස්වයං³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

A68362129002 11/28/2016

Renovation of water tank stand at DH Piliyandala

245,393.60         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 400,000.00        245,393.60         100% I 100%

H68362129004 11/28/2016

Construction of a Generator room and provision of 

power supply at DH Piliyandala

562,056.75         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     506,471.80         90% I 100%

G68365829005 11/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා 

[ම. 870,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 651,376.25        325,688.12         37% D 80%

A68362129007 10/3/2016

කැස්බෑව ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� කාHයාලය ම�! පාලනය 

වන දැ�තර මාතෘ හා ළමා සායන ෙගොඩනැ��ෙ� ½!ත 

ආෙ�ප FIම හා ෙW=Qව සZF�ම

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 300,000.00        258,430.00         86% I 100%

H68362429008 10/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

480,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%



H68362130001 11/28/2016

Construction of protection mesh for ward 2,3 & 4,5 

of BH Homagama

819,145.80         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     819,145.80         100% I 100%

A68362130002 11/28/2016

setting up of stair case  emergency treatment unit to 

first floor at Base hospital Homagama - Final stage 

399,528.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 480,000.00        383,024.92         96% I 100%

K68365930007 4/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00        98,000.00           98% I 100%

F68365830008 9/19/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම, ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා 

හY!Â� Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම. 450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 751,289.64        432,144.82         96% I 100%

H68364130009 12/20/2016

`ෙගොඩ පළා� ආuHෙDද ෙරෝහෙ� මාP  වැට ඉ�FIම 

(අවස! අ�යර)

4,830,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 14,000,000.00   2,461,411.16      51% I 100%

A68362130010 11/28/2016

Renovation of Ambulance garage & drivers rest 

room at DH Aturugiriya.

882,273.96         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     882,273.96         100% I 100%

H68364130011 6/30/2016

`ෙගොඩ පළා� ආuHෙDද ෙරෝහෙ� ෛවද� ZෙDකාගාරය 

වැEF§ය සහ ඔ_ උයෙ! ඇ� ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම

1,150,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,150,000.00     1,013,194.86      88% I 100%

H68362430014 12/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 32,340.00          32,340.00           81% I 100%

H68364130015 12/20/2016

`ෙගොඩ පළා� ආuHෙDද ෙරෝහෙල බා�රාංශය න�කරණය 

FIම - ඉ�� වැඩ

740,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 740,000.00        692,989.23         94% I 100%



H68362130016 12/28/2016

development & painting of ward no.1,2 & OPD at 

DH Athurugiriya

1,479,737.58      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,500,000.00     1,300,045.50      88% I 100%

H68362131003 11/28/2016

Extention of Hospital Laboratory to ICU store 

room at BH Avissawella - Final stage

1,258,144.38      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     401,704.00         32% C 60%

H68362131005 3/23/2016

Construction of New clinic building at MOH 

Hanwella - stge 2

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     1,956,473.46      98% I 100%

A68362131006 11/28/2016

Partitioning of MOH office Hanwella

728,817.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     728,817.00         100% I 100%

K68362931007 5/16/2016

Conduct programme for preparation of a Master 

plan for BH Awissawella

1,700,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,700,000.00     1,267,500.00      75% I 100%

P68362731008 5/25/2016

Emergency renovation of Minor staff quarters 

(quarters No.9@10@11 &12) at BH Avissawella

4,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 4,500,000.00     1,516,994.44      34% B 35%

K68365931009 8/24/2016

�තාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

සදහා �ර ෙර� හා ඇY  මැ�ම �§බද ස්වයං³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H68362431010 10/31/2016

�තාවක පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

ප�� සඳහා සcපාරfෂ පහ_ක  වැt�u�  F�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     74,240.00           49% B 35%

H68362131011 12/8/2016

Development of ward no 6 at BH Awissawella

850,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     703,698.00         83% I 100%



A68362131012 12/8/2016

Tilling of ward no.1 at BH Awissawella

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     986,756.19         49% I 100%

K68365932001 11/21/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා 

ඇY  මැ�ම, �ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, 

ආහාර සැක�ම හා ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ 

°පලාවන� ආ[ ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය 500,000.00        492,025.00         98% I 100%

F68365832002 11/21/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම, ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා 

හY!Â� Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය 300,000.00        293,250.00         98% I 100%

A68362133002 12/28/2016

Renovation of RMO quarters at DH Padukka

449,016.90         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        449,016.90         100% I 100%

A68362133003 11/28/2016

Renovation of roof at pinnawala Central Dispensary

430,316.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        417,905.03         97% I 100%

K68365933004 7/13/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

F68365833005 4/22/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     -                      0% O 0%

H68362141001 12/30/2016

Construction & Improvement of Walana clinic

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 290,000.00        253,256.38         84% I 100%



H68362141002 3/23/2016

Development of ward 3 & 4 at Kethumathi Maternal 

Hospital Panadura

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     1,966,288.90      98% I 100%

H68362141003 3/23/2016

Construction of sisilasa community supportive 

center at MOH Panadura

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,900,000.00     2,439,232.61      49% I 100%

K68365941004 12/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

F68365841005 9/23/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
620,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර 600,000.00        528,830.00         85% C 60%

H68362141007 7/25/2016

පානYර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර 449,190.00        449,190.00         100% I 100%

A68386141008 9/29/2016

පජාප½ ළ�! භාර ගැcෙ  රජෙO මධ�ස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� හා තා©පෙO ½!ත ආෙ�ප F�ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,500,000.00     263,000.00         18% B 35%

H68364141009 11/8/2016

ෙමො�Gෙගොඩ �ස්Èf ආuHෙDද ෙරෝහෙ� බා�රාංශය 

න�කරණය FIම

1,050,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,050,000.00     863,226.04         82% I 100%

F68385841010 12/28/2016

පානYර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර හා 

_භ සාධක ස8� සදහා අවශ� ඇ� ර�ත ©ලාස්Af �Q 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර 50,000.00          49,590.00           99% I 100%

P68386841011 12/28/2016

පජාප½ රජෙO ළ�! භාර ගැcෙ  මධ�ස්ථානයට CCTV 

කැමරා සZFIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 400,000.00        400,000.00         100% I 100%



A68362142001 10/3/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ඈතගම මාතෘ සායනෙO 

අ��වැtයා කටu" EY FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

G68365842002 9/23/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම 

ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 160,000.00        159,434.00         100% I 100%

K68386942003 10/31/2016

ක~තර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල ළ�!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! වHධනය 

F�ම සඳහා දැ�ව� F�ෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K68362942004 12/15/2016

ක~තර �ස්��තfකෙO  ෙතෝරාග� 

©රාග.ෙ�.ෙකො=ඨාශය!� ©රාජාවෙW මානEක ෙසෞ	O ඉහළ 

නැං�ම සදහා දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! පැවැ��ම

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 600,000.00        -                      0% A 10%

H68362142005 12/30/2016

Construction of Malagama clinic stage 1

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 10,000,000.00   188,600.00         94% I 100%

H68362142006 11/28/2016

පනා�Aය පාථ8ක ප�කාර ඒකකෙO p8ය සැක�ම හා වැට 

ඉ�FIම

1,700,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර -                     1,660,258.50      98% I 100%

A68362142007 12/15/2016

ක~තර පාෙ;<ය සභාව ස"ව ඇ� වස්කhව සායන 

මධ�ස්ථානය අ��වැtයා FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව 500,000.00        430,334.15         86% I 100%

H68362143001 12/30/2016

Construction & Development of eye unit & other 

repairs at DH Bandaragama

4,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,197,116.00     3,752,750.51      94% I 100%

H68362143002 12/30/2016

Development of DMO quartes at DH Bandaragama

1,865,665.47      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,250,000.00     1,865,665.47      100% I 100%



G68365843003 6/30/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා 

හY!Â� Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා �ම 150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 150,000.00        93,750.00           63% H 100%

K68365943005 7/13/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

කා!තාව! සදහා °පලාවන� ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

F68362843007 9/1/2016

බ�ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� කාHයාලෙO මානEක 

ෙරෝø!ෙW �ත��ථාපන මධ�ස්ථානය සදහා අවශ� 

කාHයා¬ය උපකරණ 8ල[ ගැcම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

F68385843009 12/28/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සදහා අවශ� ඇ� ර�ත ©ලාස්Af �Q ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 50,000.00          49,915.00           100% I 100%

A68362143010 12/30/2016

බ�ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශෙO 

අ�ෙබෝ��ල F�පැ�ලගහව�ත ෙසෞඛ� සායනෙO උද�ානය 

සංවHධනය FIම

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 200,000.00        172,600.00         86% I 100%

H68362144001 8/29/2016

Improvement of car park at BH Horana

1,469,253.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 25,000,000.00   1,469,253.00      100% I 100%

F68365844003 9/23/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 166,942.00        166,942.00         98% I 100%

K68365944004 8/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



H68362144006 7/25/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 149,355.00        149,355.00         100% I 100%

H68362144008 12/30/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO වගව�ත මාතෘ හා ළමා සායනය 

ඉ�FIම අ�යර 1

1,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,000,000.00     1,735,062.50      96% I 100%

K68362945001 5/31/2016

මYරාවල ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශෙO 

ෙකෙස�ෙහේනාව ප�� ෙසෞඛ� ෙසේවා බල පෙ;ශෙO පජාව 

සදහා ෙසෞඛ�ම� �Zෙපවතf පව�වාග!නා ආකාරය �§බද 

දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම
25,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

K68365947001 7/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා 

ඇY  මැ�ම, �රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, 

ආහාර සැක�ම හා ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ 

°පලාවන� ආ[ ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 100,000.00        97,155.00           97% I 100%

F68365847002 8/24/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම, ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා 

හ¶!Â� Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! 

ආH�ක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 75,000.00          63,140.00           84% I 100%

G68365847003 9/23/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා 

හY!Â� Xෂ්පාදන ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! 

ආHëක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

A68362147005 12/28/2016

ෙදොඩංෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශෙO ��A 

ෙතqවන මාතෘ සායන ෙගොඩනැ��ෙ� වැට සකස් FIම

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 200,000.00        150,984.50         75% I 100%



F68365848001 9/23/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 130,000.00        130,000.00         100% I 100%

G68365848002 8/16/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඇY  මැ�ෙ  ස්වයං³FයාෙD 

Xරත ෙහෝ අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! සදහා 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 300,000.00        294,355.00         98% I 100%

H68362448003 10/12/2016

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 449,100.00        449,100.00         100% I 100%

H68362149001 12/30/2016

Improvement of kitchen at RH Neboda - stage i

6,894,334.53      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 9,900,000.00     5,680,011.05      82% I 100%

H68364149003 6/30/2016

නෑබඩ ආuHෙDද ෙරෝහල සංවHධනය FIම - ඉ�� වැඩ

1,650,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 1,650,000.00     1,105,972.70      67% I 100%

K68365949004 8/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සඳහා ඇY  මැ�ම, 

�රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

F68365849005 9/8/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 70,000.00          67,395.00           96% I 100%

F68385849006 8/5/2016

ම"ගම මuර ළඹා Xවාසය සදහා ගෘහභා�ඩ හා කාHයාල 

උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



A68362149007 10/3/2016

කQගහෙහේන පාෙ;<ය ෙරෝහෙ� බා�ර ෙරෝø අංශය ඉ���ට 

8Yල ඉ!ටHෙලොf ග� අ�ලා සකස් FIම

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 500,000.00        421,655.20         84% I 100%

F68385849009 11/24/2016

සමාජෙසේවා ෙදපාHතෙ !"ෙD Gයාප�ං� ම"ගම මuර ළමා 

මාHෙගෝපෙ;ශන මධ�ස්ථානෙO �~තැ!ෙගය සදහා අවශ� 

උපකරණ 8ල[ ගැcම

65,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 65,000.00          65,000.00           100% I 100%

F68365850002 12/21/2016

අගලව�ත ©රාභ.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙගව" වගාෙD,� වගාෙD 

හා ZE"� ම� වගාෙD Xu" අh ආදාය ලාÑ කා!තාව!  

සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[මසදහා ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 200,000.00        100,000.00         100% I 100%

G68365850003 9/23/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම 

ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 35,529.00          17,764.50           89% I 100%

F68365852001 8/24/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  

මැ�ම, ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා 

හ¶!Â� Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! 

ආH�ක වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර 148,500.00        148,500.00         99% I 100%

H68362152002 8/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� 

සදහා සcපාරfෂක පහ_ක  ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර 47,900.00          47,900.00           96% I 100%

K68362952003 9/8/2016

පාG!ද�වර ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශෙO කාPක 

හා මානEක ඌණතා ස�ත සායXක ෙරෝø! �න��ථාපනය 

සදහා  වැඩසටහ! පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

F68365853001 6/30/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය,°පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හ¶!Â� 

Xෂ්පාද ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආH�ක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

185,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 457,229.00        179,149.50         97% I 100%



G68365853002 9/23/2016

8�ලXය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම 

ආහාර Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 88,099.00          44,049.50           98% I 100%

H68362154001 8/29/2016

Construction of Ambulance garage with drivers 

room & cleaners room at DH Ingiriya - Final stage

2,237,561.71      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,625,000.00     2,237,561.71      100% I 100%

K68365954002 8/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම සදහා ඇY  මැ�ම, 

�ර ෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැ�ම, ආහාර සැක�ම හා 

ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ °පලාවන� ආ[ ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය 50,000.00          49,915.00           100% I 100%

F68365854003 4/22/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම, 

ආහාර Xෂ්පාදනය, °පලාවන�, ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං ³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

H68362154004 7/25/2016

ඉං��ය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සදහා 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය 149,616.00        149,616.00         100% I 100%

K68386954005 10/31/2016

ඉං��ය පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල ළ�!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! වHධනය 

F�ම සඳහා දැ�ව� F�ෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K68365963001 11/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ නාග�ක කා!තාව! 

Xවැර� ආහාර රටාවකට ෙයො� FIම සදහා දැ�ව� FIෙ  

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

22,949.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 23,000.00          22,949.00           100% I 100%

K68365963002 11/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ 

වල අh ආදාය ලාÑ ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� 

ෙනො² කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම 

සදහා ඇY  මැ�ම, �රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැEම, 

ආහාර සැකEම හා ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ 

°පලාවන� ආ[ ස්වයං³Fයා ��9  වැඩසටහ! පැවැ��ම

265,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 266,250.00        250,122.41         94% I 100%



F68362863003 3/23/2016

Provision of furniture for newly established 

buildings at hospitals and PMCU in Gampaha 

District

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,000,000.00     1,154,673.98      38% I 100%

G68362863004 3/23/2016

Provision of Biomedical equipment for laboratories 

at DGH Gampaha & Negombo

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     5,000,000.00      100% I 100%

G68362863005 3/23/2016

Provision of Biomedical equipment for MOH & 

MCH clinics

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     232,000.00         46% I 100%

G68362863006 12/29/2016

පළා� ෙසෞඛ�  ෙදපාHතෙ !"ෙව! පාලනය වන ග පහ 

�ස්ÈfකෙO ෙරෝහ�, ෙසෞ.ෛව.X. කාHයාල,මාතෘ හා ළමා 

සායන සදහා අවශ� ෛවද� උපකරණ 8ල[ ගැcම

720,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     431,502.50         60% D 80%

K68362963007 3/23/2016

Training program on planning & monitoring skills 

for health staff engaged in project planning & 

implementation in Gampaha RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

K68362963008 11/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශ  

ම=ට8! 

 

 බට�ර ෛවද� සායන පැවැ��ම
1,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,800,000.00     1,624,213.75      90% I 100%

G68364863009 12/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ආuHෙDද ෙදපාHතෙ !"ව යටෙ� 

පාලනය වන ආයතන සදහා අවශ� ආuHෙDද ෛවද� 

උපකරණ 8ල[ ගැcම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 400,000.00        244,205.58         61% D 80%

K68364963010 12/29/2016

ආuHෙDද ෙදපාHතෙ !"ව ස බ!Åකරණය කරගX8! 

ග පහ  �ස්Èfකය "ළ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග �§බද දැ�ව� 

FIෙ  වැඩසටහ!  පැවැ�Zම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 75,000.00          68,900.00           92% I 100%

K68362963011 12/21/2016

 ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශ 

ම=ට8! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග �§බද දැ�ව� FIෙ  

වැඩසටහ! පැවැ��ම.

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 250,000.00        249,535.00         83% C 60%



H68385163012 4/20/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ ආබාwත �;ගලP! 

ෙවෙසන Xවාස 12f සදහා වැEF§ හා පෙDශ පහ_ක  

සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

K68385963013 12/19/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ ම=ට8! 

අh ආදාය ලාÑ! සදහා අf� සායන වැඩසටහ! පැවැ��ම

3,695,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 3,535,000.00     3,220,690.00      87% I 100%

K68385963014 7/13/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ ආබාwත ද�ව!ෙW කලා mසලතා 

වHධනය FIම සදහා වැඩසටහ! පැවැ��ම

375,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 375,000.00        353,835.00         94% I 100%

F68362863015 9/8/2016

ග පහ පාෙ;<ය ෙසෞඛ� ෙසේවා  කාHයාලෙය! පාලනය වන 

ෙසෞඛ� ෙසේවා සපයන ආයතන වG! ප�කාර ග!නා 

ෙරෝø!ට පහ_ක  සැප�ම සදහා එම ආයතනවලට 

ගෘහභා�ඩ හා උපකරණ සැප�ම
1,230,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,230,000.00     1,032,786.24      84% I 100%

G68386863016 8/16/2016

මාෙකොළ හා ර!�"ගල සහ�ක කල පාස� සහ ³ද�  

Xවාසවල අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW ��9 කටu" සදහා 

අවශ� ප�ගණක 8ල[ ගැcම

657,500.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 657,500.00        634,000.00         96% I 100%

F68386863017 8/24/2016

මාෙකොළ හා ර �"ගල සහ�ක කල පාස� සහ ³ද�  

Xවාසවල ද�ව!ෙW ප�හරණය සදහා කාHයා¬ය උපකරණ 

8ල[ ගැcම

657,500.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 657,500.00        650,436.00         99% I 100%

G68362863018 8/29/2016

ග පහ පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ.කාHයාලය යටෙ� පාලනය වන 

ෙදො ෙ©,��ල�Aය,කටාන,`�ගම හා ග පහ 

ෙසෞ.ෛව.X.ෙකො=ඨාශවල ෙතෝරාග� ෙරෝහ�,මාතෘ හා ළමා 

සායන සදහා ළමා උය! සංවHධනය FIම සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම 1,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,200,000.00     1,176,956.85      98% I 100%

K68362963020 12/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� 

ෙකො=ඨාශය!� ගHභU මාතාව! සදහා ෙපෝෂණය �§බද 

දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! පැවැ��ම

1,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,150,000.00     1,127,967.00      94% D 80%

K68385963021 11/1/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පාෙ;aය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාසය!¡ ෙජ�ෂ්ඨ �රවැEය!ෙW මානEක ෙසෞඛ� 

ඉහළ නැං�ම සඳහා අධ�ා�8ක සංවHධන වැඩසටහ! 

පැවැ��ම.
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 500,000.00        497,925.00         100% I 100%



G68385863022 11/8/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ආබාwත තැනැ�ත! සදහා වන ෙගව" 

වගා වැඩසටහෙන� සාHථක ෙගව" වගා 40f ෙතෝරාෙගන ඒ 

සදහා ෙගව" වගා උපකරණ ක=ටල ලබා [ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 120,000.00        120,000.00         100% I 100%

K68365964003 12/28/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO දැනට ස්වයං ³Fයාවක Xරත ෙහෝ 

ආර භ FIමට අෙ©f�ත කා!තාව! සදහා ව�වසායක�ව 

��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

80,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 86,000.00          76,603.00           96% I 100%

K68365964004 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ 

වල අh ආදාය ලාÑ ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� 

ෙනො² කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම 

සදහා ඇY  මැ�ම, �රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැEම, 

ආහාර සැකEම හා ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ 

°පලාවන� ආ[ ස්වයං³Fයා ��9  වැඩසටහ! පැවැ��ම
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 442,250.00        435,255.64         87% I 100%

G68362864005 12/8/2016

Purchasing of IT related equipment & accessories for 

health institutions in Colombo District for Colombo 

RDHS office

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     1,966,346.00      98% I 100%

K68362964006 12/15/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශ 

ම=ට8!  බට�ර ෛවද� සායන පැවැ��ම

900,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 886,350.08        873,021.08         97% I 100%

K68364964007 8/29/2016

ආuHෙDද ෙදපාHතෙ !"ව ස බ!Åකරණය කරගX8! 

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග �§බද දැ�ව� 

FIෙ  වැඩසටහ!  පැවැ�Zම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 150,000.00        138,817.00         93% I 100%

K68362964008 8/22/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශ 

ම=ට8! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග �§බද දැ�ව� FIෙ  

වැඩසටහ! පැවැ��ම.

650,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ -                     416,119.00         64% C 60%

K68385964009 10/19/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ ම=ට8! 

අh ආදාය ලාÑ! සදහා අf� සායන වැඩසටහ! පැවැ��ම

2,750,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 2,700,000.00     2,132,010.00      78% D 80%

F68362864011 5/16/2016

Purchasing of Furniture and office equipment for 

health institutions in Colombo district

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,500,000.00     2,476,783.85      99% I 100%



K68385964012 6/1/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO  ෙතෝරාග� පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශවල 

ආබාwත ද�ව!ෙW කලා mසලතා වHධනය FIම සදහා 

වැඩසටහ! පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

F68362864013 12/8/2016

ෙකොළඹ පාෙ;<ය ෙසෞඛ� ෙසේවා  කාHයාලෙය! පාලනය වන 

ෙසෞඛ� ෙසේවා සපයන ආයතන වG! ප�කාර ග!නා 

ෙරෝø!ට පහ_ක  සැප�ම සදහා එම ආයතනවලට 

ගෘහභා�ඩ හා උපකරණ සැප�ම
600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 584,625.63        584,625.63         97% I 100%

K68386964014 7/13/2016

�තාවක හා පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශවල ළ�!ෙW 

³කවරණය හා ආරfෂාව �§බද ෙදමා�ය! සදහා දැ�ව� 

FIෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

G68364864015 8/3/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ආuHෙDද ෙදපාHතෙ !"ව යටෙ� 

පාලනය වන ආයතන සදහා අවශ� ආuHෙDද ෛවද� 

උපකරණ 8ල[ ගැcම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

G68362864016 12/28/2016

ෙකොළඹ පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ.කාHයාලය යටෙ� පාලනයවන 

මහරගම හා ෙමොරQව ෙසෞ.ෛව.X. ෙකො=ඨාශවල ෙතෝරාග� 

මාතෘ හා ළමා සායන සදහා ළමා උය! සංවHධනය FIම සදහා 

අවශ� උපකරණ ලබා[ම
200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

K68362964018 12/29/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� 

ෙකො=ඨාශය!� ගHභU මාතාව! සදහා ෙපෝෂණය �§බද 

දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! පැවැ��ම

1,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ -                     974,550.00         65% D 80%

K68385964019 9/2/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පාෙ;aය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාසය!¡ ෙජ�ෂ්ඨ �රවැEය!ෙW මානEක ෙසෞඛ� 

ඉහළ නැං�ම සඳහා අධ�ා�8ක සංවHධන වැඩසටහ! 

පැවැ��ම.
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 500,000.00        494,080.00         99% I 100%

K68365965001 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ 

වල අh ආදාය ලාÑ ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� 

ෙනො² කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මාHගයකට ෙයො� FIම 

සදහා ඇY  මැ�ම, �රෙර� XHමාණය, සප�" හා බෑW මැEම, 

ආහාර සැකEම හා ෙff XHමාණ, ZE"� අ�ක  සහ 

°පලාවන� ආ[ ස්වයං³Fයා ��9  වැඩසටහ! පැවැ��ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 495,250.00        414,515.00         83% I 100%



F68362865002 12/8/2016

Purchase furniture equipment for newly 

construction kitchens at DH Bandaragama, DH 

Dodangoda & DH Mathugama

2,250,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,000,000.00     2,250,000.00      100% I 100%

H68362165003 12/30/2016

Improving MCH clinic in Kaluthara RDHS area

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,780,000.00     2,417,423.70      97% I 100%

K68362965006 12/28/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශ 

ම=ට8!  බට�ර ෛවද� සායන පැවැ��ම

700,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 700,000.00        664,800.00         95% I 100%

K68362965009 3/23/2016

Workshop on health inovation for health staff in 

Kaluthara District

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,000,000.00     978,281.00         98% I 100%

K68362965010 12/21/2016

 ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශ 

ම=ට8! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග �§බද දැ�ව� FIෙ  

වැඩසටහ! පැවැ��ම.

250,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 250,000.00        229,045.00         92% I 100%

K68385965011 11/24/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ල පව�වාෙගන යන ළමා 

මාHෙගෝපෙ;ශන මධ�ස්ථානවල ද�ව! සහ කාHය ම�ඩල 

සදහා අවශ� Zෙශේෂ ��9 වැඩසටහ! �යා�මක FIම

622,500.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 992,500.00        620,074.10         100% H 100%

K68385965012 12/29/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ ම=ට8! 

අh ආදාය ලාÑ! සදහා අf� සායන වැඩසටහ! පැවැ��ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        246,530.00         82% I 100%

K68385965013 7/13/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග�  පා.ෙ�ත. ෙකො=ඨාශවල 

ෙජ�ෂ්ඨ �රවැEය! සදහා අධ�ා�8ක සංවHධන වැඩසටහ! 

පැවැ��ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 600,000.00        534,950.00         89% I 100%

K68385965014 7/13/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ ආබාwත ද�ව!ෙW කලා mසලතා 

වHධනය FIම සදහා වැඩසටහ! පැවැ��ම.

450,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 450,000.00        450,000.00         100% I 100%



K68362965015 12/21/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� ෙසෞඛ� ෛවද� Xලධා� 

ෙකො=ඨාහය!� ගHභc මාතාව! සදහා ෙපෝෂණය �§බද 

දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! පැවැ��ම

2,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,200,000.00     2,087,250.00      95% I 100%

K68362965016 9/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පාG!ද�වර හා බ�ඩාරගම ෙසෞඛ� 

ෛවද� Xලධා� ෙකො=ඨාශය!� කාPක හා මානEක ඌණතා 

ස�ත සායXක ෙරෝø! �න��ථාපනය සදහා වැඩසටහ! 

පැවැ��ම
50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

G68365865018 12/29/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ ඇY  මැ�ම ආහාර 

Xෂ්පාදනය °පලාවන� ZE"� අ�ක  හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං³Fයාව!� Xරත කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා 

[ම.
3,700,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,700,000.00     3,659,196.80      99% I 100%

F68362865019 12/28/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� මාතෘ සායන හා පජා ෙසෞඛ� 

මධ�ස්ථාන සදහා අවශ� කාHයා¬ය උපකරණ ලබා[ම

2,240,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,240,000.00     2,201,201.00      98% I 100%

G68385865020 8/24/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ආබාwත පජාවෙW ෙසෞ!දHයා�මක 

හැFයාව වHධනය FIම සදහා අවශ� උපකරණ ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

K68385965021 8/29/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශවල පජාව 

සදහා ම�දව� භාZතය,ප�� ආර�� සහ අපචාර වැt�ම වැX 

සමාජ ගැට~ ෙහේ"ෙව! ඇ�වන මානEක සහ සමාlය ගැට~ 

අවමකර8! _රf�ත ප�ලf පව�වාෙගන යාම �§බද 

දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! පැවැ��ම
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     993,700.00         99% I 100%

G68362865022 12/8/2016

ක~තර ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�fෂ කාHයාලය යටෙ� පාලනය 

වන ෙරෝහ�, ෙසෞ.ෛව.X.කාHයාල මාතෘ හා ළමා සායන හා 

ද!ත සායන සදහා අවශ� ෛවද� උපකරණ 8ල[ ගැcම

4,293,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 4,293,000.00     4,117,512.50      96% I 100%

G68362865023 8/29/2016

ක~තර පා.ෙසෞ.ෙසේ. අ.කාHයාලය යටෙ� පාලනයවන 

පාG!ද�වර,බ�ඩාරගම හා වල�ලාZට 

ෙසෞ.ෛව.X.ෙකො=ඨාශවල ෙතෝරාග� මාතෘ හා ළමා සායන 

සදහා ළමා උය! සංවHධනය FIම සදහා අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම
275,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර -                     -                      0% C 60%



K68365965024 12/30/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම සදහා ස්වයං³Fයාවf ෙලස ඕF� 

වගා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම සහ ඕF� වගා FIම.

1,400,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,400,000.00     1,324,450.00      95% I 100%

K68385965026 11/24/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO  ෙතොරාග� පාෙ;aය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාසය!� ෙජ�ෂ්ඨ �රවැEය!ෙW මානEක ෙසෞඛ� 

ඉහළ නැං�ම සදහා අධ�ා�8ක සංවHධන වැඩසටහ! 

පැවැ��ම.
1,300,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,300,000.00     1,299,822.00      100% I 100%

H68385165027 11/24/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ ආබාwත �;ගලP! 

ෙවෙසන Xවාස සදහා වැEF§ පෙDශ පහ_ක  හා Xවස "ල 

පහ_ක  වැt�u9 FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

K68365962001 3/23/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ඕF� වගාෙD Xu" අh ආදාය ලාÑ 

කා!තාව! දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහ! පැවැ��ම

60,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 48,249.00          48,249.00           80% I 100%

G68386862002 12/21/2016

ප�වාස ෙදපාHතෙ !"ව යටෙ� Gයාප�ං� ළමා සංවHධන 

මධ�ස්ථාන වලට අවශ� උපකරණ ලබා [ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 516,404.81        516,404.81         94% I 100%

K68386962003 11/21/2016

බස්නා�ර පළාෙ� පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශ ම=ට8! ම�දව� 

Xවාරණ වැඩසටහ! පැවැ��ම

525,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 321,614.50        321,614.50         61% D 80%

K68364962004 7/13/2016

ආuHෙDද ෙදපාHතෙ !"ව ස බ!Åකරණය කරගX8!  

ෙයෝø ව�ායාම �§බද දැ�ව� F�ෙ  වැඩසටහ! පැවැ��ම

325,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ£HෙDද 

ෙකොමසා�ස් 325,000.00        265,273.00         82% D 80%

G68385862005 11/8/2016

 බස්නා�ර පළාත "ල ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ආබාwත 

ද�ව!ෙW ආබාwත ත�වය අවම FIම සදහා අවශ� උපකරණ 

සැප�ම

1,880,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ -                     1,528,322.00      81% D 80%

K68385962007 11/8/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ප��වල ගැªj 

කා!තාව!ෙW මානEක ෙසෞඛ� ඉහළ නැං�ම සදහා 

අධ�ා�8ක සංවHධන වැඩසටහ! පැවැ��ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,499,760.00     1,488,354.00      99% I 100%



K68385962008 11/24/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ප�ං� Zෙශේෂ අවශ�තා ස�ත �ව!ෙW 

සංස්කෘ�ක හා කලා තරගාවGය පැවැ��ම

1,328,483.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,499,700.00     1,328,482.80      100% I 100%

K68385962009 10/19/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ප�ං� Zෙශේෂ අවශ�තා ස�ත �ව!ෙW මලල 

¢ඩා තරගාවGයf පැවැ��ම

1,913,756.94      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 2,199,825.00     1,913,756.94      100% I 100%

K68385962010 4/20/2016

බස්නා�ර පළාෙ� අධ�ාපනාධාරලාÑ ද�ව! සදහා වෘ�½ය 

��9 වැඩසටහ! �යා�මක F�ම

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,100,000.00     1,060,499.75      96% I 100%

F68385862011 4/20/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ආබාwත හා වැ!ද� පජාව සදහා 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා [ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 2,000,000.00     1,982,107.66      99% I 100%

K68385962012 5/18/2016

බස්නා�ර පළාෙ� වැt�Aය!ෙW කලා mසලතා ඔ©නැං�ම 

සදහා වැt�A ප�භා පභා සංස්කෘ�ක හා කලා තරගාවGයf 

පැවැ��ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,000,000.00     999,762.00         100% I 100%

K68385962013 5/18/2016

සමාජෙසේවා ෙදපාHතෙ !"ව යටෙ� Gයාප�ං� ආයතනවල 

XලධාI! සදහා ධා�තා සංවHධන ��9 වැඩසටහ! 

�යා�මක FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 400,000.00        399,820.00         100% I 100%

H68385162015 11/29/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ෙතෝරාග� තX මDව�! ආHëක වශෙය! 

සZබල ගැ!�ම සදහා ෙ;<ය ආහාර අෙලZසැලf ස්ථා�ත 

FIම

1,107,578.20      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 1,107,578.20     1,107,578.20      100% I 100%

F68385862016 8/9/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ෙවෙසන අh ආදාය ලාÑ ආහාර සැක�ම 

ඇY  මැ�ම,ZE"� අ�ක ,කෘ�කාH8ක හා හY!Â� 

Xෂ්පාදන ස්වයං³Fයාව!� Xu" අවාE සහගත පජාවෙW 

ආHëක ත�වය ඉහල නැං�ම සදහා ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා [ම. 400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 399,998.00        383,396.88         96% I 100%

G68386862018 11/11/2016

බස්නා�ර පළාෙ� අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! 

Xවාසගත �ම වැළැf�ම සදහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

1,050,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,047,969.00     1,047,969.00      100% I 100%



G68385862019 11/8/2016

පළා� සමාජෙසේවා ෙදපාHතෙ !"ෙD Gයාප�ං� _Eත 

_වෙසත ආබාwත පාසෙ� බට�ර සංøත ක�ඩායමට අවශ� 

උපකරණ සැප�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

K68385962020 11/29/2016

සමජෙසේවා ෙදපාHතෙ !"ව යටෙ� පව�න Xවාස වල 

කාHයම�ඩල සදහා ආක�ප සංවHධන සහ ආත� 

කලමනාකරණ වැඩසටහ! පැවැ��ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 250,000.00        245,925.00         98% I 100%

F67385804001 12/15/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙදවලෙපොල, කමරාෙගොඩ 

Gයාප�ං� F"9 එක�" අවමංගල�ාධාර හා _බසාධක ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

K67385923001 10/11/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසය "ළ ජාත�!තර වැt�A 

�නයට සමගා`ව වැt�A සංස්කෘ�ක පජා ස�කාර 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     100,000.00         100% I 100%

F67385842001 12/15/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� සාෙමෝදය _බසාධක 

හා අවමංගල�ාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 29,665.44          29,665.44           99% I 100%

F67385843001 6/20/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අ~ෙබෝ��ල 

ජනෙසේවා _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 29,010.00          29,010.00           97% I 100%

K67385965001 10/11/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ජාත�!තර වැt�A �නයට සමගා`ව 

පැවැ�ෙව! වැt�Aය!ෙW මානEක ෙසෞඛ� සංවHධනය 

සඳහා ආග8ක මෙනෝ Zද�ා�මක උපෙ;ශන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N64362807300 11/30/2016

ග පහ �ස්Èf මහ ෙරෝහෙ� උbර කණ නාසය ආ¦ත ෙරෝග 

ZXශ්චය  සදහා NASO - pharyngo - Laryngoscope  

උපකරණය 8ල[ ගැcම

1,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

N64362807301 11/30/2016

ග පහ �ස්Èf මහ ෙරෝහෙ� ස්නාu ආබාධ ස�ත ෙරෝø!ට 

ප�කාර FIම  සදහා Muscle & Nerve Stimulator න  

උපකරණය 8ල[ ගැcම

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%



H63362401500 11/1/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය 200,000.00        198,450.00         99% I 100%

H63362402500 11/1/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 499,741.50        499,741.50         100% I 100%

H63362103500 10/18/2016

`ග�ව �ස්Èf මහ ෙරෝහෙ� අත�ාවශ� වැt�u9 FI  

EYFIම

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,876,948.18     1,876,948.18      94% I 100%

H63362403501 11/2/2016

`ග�ව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 198,290.00        198,290.00         99% I 100%

H63362404500 11/1/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ 99,975.00          99,975.00           100% I 100%

H63362405500 12/19/2016

`�ගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

360,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 360,000.00        360,000.00         100% I 100%

H63362406500 11/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 299,968.00        299,968.00         100% I 100%

H63362407500 11/2/2016

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 299,520.00        299,520.00         100% I 100%

H63362408500 11/2/2016

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

380,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 377,986.00        377,986.00         99% I 100%



H63362409500 11/1/2016

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 79,436.00          79,436.00           79% I 100%

H63362410500 11/2/2016

මහර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 77,520.00          77,520.00           78% I 100%

N63385810501 11/15/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කඩවත, ඉහළ 

කර�ණගහ එක�" අෙන�ෝන�ාධාර _බසාධක හා මරණාධාර 

ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 35,000.00          30,000.00           100% I 100%

H63362411500 11/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 119,922.00        119,922.00         100% I 100%

H63362412500 11/1/2016

ªයගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 158,888.00        158,888.00         79% I 100%

H63362413500 11/1/2016

කැළjය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය 160,000.00        159,952.00         100% I 100%

H63362421500 11/2/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,198.00        199,198.00         66% I 100%

H63362422501 12/15/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

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

H63362424500 11/2/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

280,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 280,000.00        280,000.00         100% I 100%



H63362425500 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H63362426500 11/1/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 99,952.50          99,952.50           100% I 100%

H63362428500 11/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව 199,800.00        199,800.00         100% I 100%

H63362429500 11/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 599,973.00        599,948.00         100% I 100%

H63362430500 11/2/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

H63362431500 11/1/2016

�තාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 79,760.00          79,760.00           100% I 100%

H63362433500 11/1/2016

පාYfක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක 19,970.00          19,970.00           100% I 100%

H63362441500 11/2/2016

පානYර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර 120,000.00        119,946.00         100% I 100%

H63362442500 11/2/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 1,499,998.00     1,499,998.00      100% I 100%



H63362443500 11/2/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 140,000.00        139,228.50         99% I 100%

H63362444500 11/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 119,841.00        119,841.00         100% I 100%

H63362447500 11/2/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 57,590.00          57,590.00           58% I 100%

H63362448500 11/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 119,968.00        119,968.00         100% I 100%

H63362449500 11/2/2016

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 80,000.00          59,978.00           100% I 100%

H63362450500 11/1/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 20,050.00          20,000.00           100% I 100%

H63362451500 11/1/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට 239,982.00        239,982.00         100% I 100%

H63362452500 11/2/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර 139,215.00        139,215.00         99% I 100%

H63362453500 11/1/2016

8�ලXය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 39,961.00          39,961.00           100% I 100%



H63362454500 11/1/2016

ඉං��ය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ෙW 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt�u9 FIම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය 80,000.00          79,974.00           100% I 100%

H65362101001 8/3/2016

Essential building extensions at DHC Akaragama

5,247,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 5,247,000.00     -                      0% O 0%

G65362803001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Katunayaka 

Seeduwa UC

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

H65362103002 12/30/2016

Contruction of Infectious waste storage facility in 

    DGH-Negambo

3,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,500,000.00     874,765.95         25% B 35%

G65362803003 10/13/2016

Provide essential equipments for DGH Negambo

800,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 800,000.00        797,682.42         100% I 100%

G65362804001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Minuwangoda UC

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

H65362104002 8/3/2016

Establishment of rack system at the drug stores in 

DHA Minuwangoda

267,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 267,000.00        212,146.41         79% I 100%

G65362805001 10/13/2016

Providing Bob Cat Machine for Meerigama PS

5,420,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     5,420,000.00      100% I 100%

H65362105002 8/31/2016

Establishment of provincial training centre at DH 

Meerigama (Soil Inspection)

350,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ 350,000.00        313,591.10         90% I 100%



G65362805003 12/30/2016

Provide IT related equipment for provincial 

institutions to improve the quality of activities

3,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,500,000.00     3,419,980.00      98% I 100%

K65362906001 10/13/2016

Recreational Activities for mental health unit - 

    Kalagedihena and BH Wathupitiwala

90,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 90,000.00          90,000.00           100% I 100%

F65362807001 3/4/2016

Provision of  IT related equipments for Regional IT 

    unit in Gampaha RDHS area

720,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 720,000.00        719,024.99         100% I 100%

A65362107002 8/3/2016

Renovation of toilets and rectification of water 

leakage in new building at DGH Gampaha (one 

    floor)

1,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,900,000.00     1,706,674.50      90% I 100%

F65362807003 3/4/2016

Provision of  IT related equipments for Regional 

    Epidemiological unit in Gampaha RDHS area

490,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 490,000.00        440,214.98         90% I 100%

G65362807006 10/13/2016

Suplying Bailing machine for Gampaha PS

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

K65362907007 11/9/2016

conduct of annual review for school health activities 

at Gampaha District

24,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 24,000.00          16,000.00           67% I 100%

G65362809001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Waththala PS

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

G65362809002 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Waththala Mabola 

UC

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%



G65362810001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Mahara PS

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

H65362111001 8/3/2016

Essential building extensions at PMCU Mithirigala  

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 400,000.00        309,586.67         77% I 100%

G65362813001 10/13/2016

Suplying Bailing machine for Peliyagoda UC

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

K65362921001 11/9/2016

Update the Knowledge on public Health Decision 

makers and Field officers by conduction workshop 

in Colombo RDHS area

242,475.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 242,475.00        126,125.00         52% I 100%

G65362821002 12/30/2016

Purchasing of spare parts for equipment repair in 

Colombo District (BME Unit)

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     1,997,757.50      100% I 100%

G65362822001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Kotikawattha PS

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

A65362122002 3/4/2016

    Renovation of building for RMSD Angoda

4,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 4,000,000.00     1,599,127.00      40% B 35%

E65362823001 12/30/2016

Purchasing of a double cab for MOH Nugegoda

8,640,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 8,640,000.00     8,000,000.00      93% I 100%

E65362824001 12/30/2016

Purchasing of a double cab for MOH Battaramulla

8,040,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 8,000,000.00     8,000,000.00      100% I 100%



G65362824002 10/13/2016

Suplying Bailing machine for Kaduwela MC

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

G65362827001 10/13/2016

Suplying Bailing machine for Dehiwala Mt.Lavinia 

MC

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 494,500.00        494,500.00         100% I 100%

E65362828001 12/30/2016

Purchasing of a double cab for MOH Moratuwa

8,640,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 8,640,000.00     8,000,000.00      93% I 100%

G65362829001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Kesbewa UC

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

F65362830002 12/30/2016

Provision of office equipments and furniture for BH 

    Homagama

3,841,201.18      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 3,841,201.18     3,819,281.17      99% I 100%

F65362830003 12/30/2016

Provision of office equipments  for QMU at BH 

    Homagama

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00          48,000.00           96% I 100%

H65362130004 3/4/2016

Construction ofWaste Storage Fasilities at DH 

    Wathara

850,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 850,000.00        564,737.99         66% I 100%

F65362831001 12/30/2016

Perchasing 2 Desk Computers with UPS to Medical 

    record rooms at BH homagama and BH Avissawella

183,339.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 170,000.00        183,339.00         100% I 100%

F65362831002 12/30/2016

Perchasing 2 computer tables   Medical record 

    rooms at BH homagama and BH Avissawella

12,594.36           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 12,594.36          12,593.68           100% I 100%



F65362831003 12/30/2016

Perchasing  2 computer chairs  Medical record 

    rooms at BH homagama and BH Avissawella

12,206.25           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 12,206.25          12,206.25           100% I 100%

F65362831004 3/4/2016

Perchasing of office equipments for HHIMS at BH 

    Aviisawella

1,465,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,465,000.00     1,465,000.00      100% I 100%

G65362831005 12/30/2016

Provision of Medical equipment for ETU at BH 

Avissawella

6,507,525.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 6,507,525.00     6,505,113.00      100% I 100%

H65362131006 3/4/2016

Balance work of ETU at DH Kosgama

29,666,332.62    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 30,000,000.00   13,286,480.70    45% D 80%

F65362831007 12/30/2016

Provide telephone  facility and Fax machine to  

    Planning unit BH Avissawella

15,380.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 15,380.00          15,380.00           100% I 100%

G65362831008 12/30/2016

Purchasing medical equipments for BH Avissawella 

(OT table, OT head lamp)

3,750,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 3,750,000.00     3,750,000.00      100% I 100%

E65362741002 12/30/2016

Purchasing a three wheeler for Wadduwa MOH 

office

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 588,000.00        588,000.00         98% I 100%

G65362842002 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Kalutara PS

494,500.00         ප.පා.ෙකො.

පාෙ;<ය 

සභාව -                     494,500.00         100% I 100%

K65362942003 10/13/2016

Conducting Public Awereness Programmes on food 

safety in Kalutara district

913,833.33         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     913,833.33         100% I 100%



G65362843001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Bandaragama PS

494,500.00         ප.පා.ෙකො.

පාෙ;<ය 

සභාව -                     494,500.00         100% I 100%

G65362844001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Horana UC

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

G65362844002 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Horana PS

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%

E65362844003 12/30/2016

Purchasing of a lorry for the RMSD Horana

5,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,900,000.00     5,894,000.00      100% I 100%

H65362844004 12/30/2016

Installation of Incinerator at BH Horana

4,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 4,000,000.00     4,000,000.00      100% I 100%

G65362845001 10/13/2016

Providing Bob Cat Machine for Madurawala PS

5,420,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 5,420,000.00     5,420,000.00      100% I 100%

E65362847001 12/30/2016

Purchasing of Double cab for MOH Dodangoda

8,640,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 8,640,000.00     8,000,000.00      93% I 100%

G65362848002 10/13/2016

Providing Bob cat machine for Beruwala PS

5,420,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාෙ;<ය 

සභාව 5,420,000.00     5,420,000.00      100% I 100%

G65362849001 10/13/2016

Providing  Bailing Machine for Matugama PS

494,500.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     494,500.00         100% I 100%



G65362850001 8/3/2016

Purchasing of medical equipment for BH Pimbura

9,860,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 9,860,000.00     9,860,000.00      100% I 100%

H65362150002 12/30/2016

Construction swerage system stage I and other 

repairs at BH Pimbura

3,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 3,600,000.00     3,289,381.00      91% I 100%

G65362852001 10/13/2016

Providing Bob Cat Machine for Palindanuwara PS

5,420,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 5,420,000.00     5,420,000.00      100% I 100%

H65362153001 8/3/2016

    Construction of MOH office Millaniya - Stage II

15,000,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 15,000,000.00   13,665,845.30    91% I 100%

K65362963001 10/13/2016

Conducting Public Awereness Programmes on food 

safety in Gampaha district

913,833.33         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 913,833.33        913,833.33         100% I 100%

K65362963002 10/13/2016

Inspection of shops & Hotel (Grading the hotel) in 

Gampaha district

913,833.33         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     913,833.33         100% I 100%

F65362863003 3/4/2016

Provision of  health educational equipments for 

    mental health clinics in Gampaha RDHS area

450,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 450,000.00        438,549.98         97% I 100%

F65362863004 3/9/2016

Provision of  furniture for mental health clinics  in 

    Gampaha RDHS area

38,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 38,000.00          37,700.00           99% I 100%

K65362963005 10/13/2016

Celebration of World mental health day in 

    Gampaha RDHS area 

    

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%



G65362863006 3/4/2016

Provision of  medical equipment for dental clinics in 

    Gampaha RDHS area

1,957,500.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,957,500.00     1,957,500.00      100% I 100%

G65362863007 3/4/2016

Purchasing of digital camera for E&OH unit in 

    Gampaha RDHS area

25,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 25,000.00          21,275.00           85% I 100%

G65362863008 3/4/2016

Provision of supporting medical equipment / 

    furniture for ETU in Gampaha RDHS area

108,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 108,000.00        108,000.00         100% I 100%

G65362863009 3/4/2016

Provision of Medical Equipment for District 

    Hospitals  in Gampaha RDHS area

    

2,658,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,658,000.00     1,937,350.00      73% I 100%

F65362863011 3/4/2016

Purchasing of computers (Laptop/Desktop) , 

printers & Accessories(sets) for medical record 

    rooms in Gampaha RDHS area

375,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 375,000.00        349,585.00         93% I 100%

F65362863012 3/4/2016

Purchasing of computers tables, chairs & filing 

cabinets (Sets) for health institutions in Gampaha 

    RDHS area

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 75,000.00          74,811.34           100% I 100%

F65362863013 3/4/2016

Provision of equipment for quality management 

    units at major hospitals in Gampaha RDHS area

285,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 285,000.00        93,335.09           33% I 100%

G65362863014 3/4/2016

Provision of Landscaping equipment for keep 

atractive environment at  hospitals in Gampaha 

    RDHS area

130,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 130,000.00        125,000.00         96% I 100%

F65362863015 3/4/2016

provition of desktop ,fax for drug stores(desktop 

    2,fax  with photocopy 3) in Gampaha RDHS area

375,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 375,000.00        374,620.00         100% I 100%



G65362863016 3/4/2016

Purchase of agreed package of equipments (Sets) for 

    health institutions in Gampaha RDHS area

4,136,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 4,136,000.00     3,814,766.00      92% I 100%

P65362863017 3/4/2016

Purchase of medical consumable for MCH Clinic in 

    Gampaha RDHS area

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 500,000.00        499,600.00         100% I 100%

G65362863018 3/4/2016

Strengthening of Newborn care at hospitals in 

    Gampaha RDHS area

3,840,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 3,840,000.00     2,978,000.00      78% I 100%

F65362863019 3/4/2016

Provision of furniture and equipment for TB 

    Microscopic Centers in Gampaha RDHS area

26,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 26,000.00          25,750.00           99% I 100%

F65362863020 10/13/2016

Provision of portable summer hut,tables and chairs 

    for field activities in rabies control

40,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 40,000.00          38,364.05           96% I 100%

K65362963021 3/4/2016

Conduction of Awareness Programme for owners of 

food handling establishments in Gampaha RDHS 

    area

55,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 55,000.00          55,000.00           100% I 100%

K65362963022 3/4/2016

Conduction of Awareness Programme for pharmacy 

owners on handling of food & drug in Gampaha 

    RDHS area

55,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 55,000.00          55,000.00           100% I 100%

K65362963023 3/4/2016

Conduction of Awareness Programme for saloon 

owners on handling of drug in Gampaha RDHS 

    area

55,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 55,000.00          27,500.00           50% B 35%

F65362863024 3/4/2016

provision of health education equipments for STD 

units(laptop,multimedia,sound system) in Gampaha 

    RDHS area

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 400,000.00        399,099.98         100% I 100%



G65362863025 3/4/2016

Purchasing of Equipments(Sets)  for HLC  in 

    Gampaha RDHS area

1,549,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,549,001.00     1,548,346.00      100% I 100%

K65362963026 3/4/2016

Conduction of community Screening and awareness 

    programme on NCD  in Gampaha RDHS area

88,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 88,500.00          88,500.00           100% I 100%

K65362963027 3/4/2016

Training program on development of 

communication skill for health staff (by HEO) in 

    Gampaha RDHS area

64,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 64,000.00          64,000.00           100% I 100%

K65362963028 3/4/2016

Health promotion awareness programme for parents 

of selected schools (by HEO) in Gampaha RDHS 

    area

82,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 82,000.00          82,000.00           100% I 100%

G65362863029 3/4/2016

Provision of Medical equipment for DGHs in 

Gampaha district

27,330,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 27,330,000.00   23,662,534.00    87% I 100%

G65362863030 3/4/2016

Provision of Medical equipment for Base hospitals 

in Gampaha district

5,675,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 5,675,000.00     5,675,000.00      100% I 100%

G65362863031 3/4/2016

Provision of Medical equipment for ETUU in 

Gampaha district

14,325,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 14,325,000.00   8,392,500.00      59% I 100%

G65362863032 3/4/2016

Provision of  equipment for hospital laboratories in 

Gampaha district (2 labs in 2016)

7,700,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 7,700,000.00     1,299,000.00      17% I 100%

G65362863033 3/4/2016

purchasing of medical equipment on CEMOC in 

Gampaha district

11,030,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 11,030,000.00   5,735,000.00      52% I 100%



E65362863034 12/30/2016

procurement of a lorry for distribution of Thiposha 

for RDHS office in Gampaha district

5,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 5,900,000.00     5,600,000.00      95% I 100%

B65362863035 3/4/2016

Procurement of Spare parts for medical equipment 

    for health institutions in Gampaha RDHS area

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,500,000.00     2,463,650.00      99% I 100%

K65362963036 3/4/2016

Conduct Mental health review in Gampaha RDHS 

    area

45,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 45,000.00          45,000.00           100% I 100%

K65362963037 3/4/2016

Review programme on Quality Assuarance activities 

    in Gampaha RDHS area

29,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 29,000.00          26,600.00           92% I 100%

K65362963038 10/13/2016

Conduction of EPI Reviews (Annual & Pre) in 

    Gampaha RDHS area

26,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 26,000.00          21,848.00           84% I 100%

K65362963039 3/4/2016

Conduction of Annual PHI Review in Gampaha 

    RDHS area

27,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 27,000.00          -                      0% B 35%

K65362963040 3/4/2016

Conduction of Rabies review in Gampaha RDHS 

    area

36,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 36,000.00          12,000.00           33% I 100%

K65362963041 3/4/2016

Conducting annual district  review meeting on NCD 

    in Gampaha RDHS area

26,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 26,500.00          26,400.00           100% I 100%

K65362963042 3/4/2016

Conducting quarterly   review meeting on NCD in 

    Gampaha RDHS area

48,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 48,000.00          48,000.00           100% I 100%



F65362863043 3/4/2016

Provision of equipment for  solid waste management 

    system at hospitals in Gampaha RDHS area

114,400.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 114,400.00        107,470.00         94% I 100%

A65362163044 8/3/2016

Essential building repairs at Health institutions in 

Gampaha RDHS area(Toilets repairs in Admin 

buildings at DHA Dompe,and RMSD in Ragama, 

    restorartion of protective fence at PMCU Alawala)

    
1,875,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 1,875,000.00     1,417,829.95      76% I 100%

G65362863045 3/4/2016

Provision of Foam pads for vaccine carriers in 

    Gampaha RDHS area

20,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 20,000.00          19,950.00           100% I 100%

P65362763046 3/4/2016

Provisional sum for rapid responding in Gampaha 

    RDHS area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

K65362963047 6/3/2016

EPI training programme for public Health staff 

(MOH,PHM,PHI) in Gampaha RDHS area

66,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 66,000.00          58,500.00           89% I 100%

K65362963050 6/3/2016

provision of name boards for PHII

80,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 80,000.00          60,500.00           76% I 100%

K65362963051 6/3/2016

Awareness program on rabies for school 

children/AGA office staff etc. in Gampaha district

62,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 62,500.00          48,000.00           77% D 80%

K65362963053 6/3/2016

First aid training programme for field officers , 

public health staff in Gampaha district

12,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 12,000.00          -                      0% B 35%

K65362963054 10/13/2016

Awareness program for primary school teachers on 

common mental issues among children in Gampaha 

RDHS area

30,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%



K65362963056 6/3/2016

Conduction of awareness programme for school 

children on food and drug

87,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 87,500.00          83,500.00           95% I 100%

K65362963057 6/3/2016

Health education programme for No/safety offices 

of factories in Gampaha District

30,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 30,000.00          29,200.00           97% I 100%

K65362963059 6/3/2016

conducting orl healthpromotion programmes for 

primary school teachers in Gampaha District

52,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 52,500.00          52,500.00           100% I 100%

K65362963060 6/3/2016

Conduction of training programme on life skills for 

school children (by HEO) in Gampaha District

52,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 52,000.00          52,000.00           100% I 100%

K65362963061 7/20/2016

Conduct in service training programme for dental 

surgeons, SDT,SD Assistants in Gampaha District

36,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 36,000.00          32,400.00           90% I 100%

K65362963062 7/20/2016

Conduct in service training programme for PHI in 

Gampaha district

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 100,000.00        70,000.00           70% I 100%

K65362963063 7/20/2016

Conduct case studies & discussions for health staff 

@ RDHS  office staff

40,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 40,000.00          40,000.00           100% I 100%

K65362963064 7/20/2016

conduct occupational health review meeting in 

RDHS area

12,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 12,000.00          -                      0% B 35%

K65362963065 7/20/2016

Implementation of prevention oriented oral health 

care programme (for whom not covered by SMI) in 

Gampaha district

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



K65362963066 7/20/2016

conduct training programme on health sector quality 

assuarance in Gampaha district

40,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 40,000.00          39,745.00           99% I 100%

G65362863067 10/13/2016

Provision of AC units Laptop digital cameras for 

health institutions at Gampaha district

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 2,500,000.00     2,251,970.84      90% I 100%

K65362963068 11/9/2016

provide dog belts health education materials and 

other necessary equipment for rabies control teams 

to improve their team capacities to engage with field 

activities
400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 400,000.00        244,500.00         61% I 100%

K65362964001 10/13/2016

Conducting Public Awereness Programmes on food 

safety in colombo district

1,538,833.33      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     1,536,889.08      100% I 100%

K65362964002 10/13/2016

Inspection of shops & Hotel (Grading the hotel) in 

colombo district

913,833.33         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 913,833.33        913,833.33         100% I 100%

K65362964003 3/4/2016

Training workshop for relevant staff on Logistic 

Management (MOH/PHNS/PA/HMA) in Colombo 

    RDHS area

18,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 18,000.00          14,815.00           82% I 100%

K65362964004 3/4/2016

Awareness programme for  school levers ,  Garment 

factory workers and  other vulnerable groups  on  

SRH and  personal Hygiene in Colombo RDHS 

    area
225,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 225,000.00        224,300.00         100% I 100%

K65362964005 3/4/2016

Sensitize  on HIV/STD , unsafe abortion ,child 

abuse for   PHS, Private sector , Garment factories, 

Tuition cities IN MULTISECTORAL APPROACH   

  ( MOMH / MO STD,Police, child protection 

    authorities ) in Colombo RDHS area 
225,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 225,000.00        222,045.00         99% I 100%

G65362864006 12/30/2016

Purchasing of medical equipment for MOH/MCH 

    clinics in Colombo RDHS area

3,238,095.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 3,238,096.00     3,225,003.00      100% I 100%



G65362864007 3/4/2016

Purchas equipment for Improved food safety and 

    reduce foodborne illnesses in Colombo RDHS area.

190,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 190,000.00        156,275.00         82% I 100%

K65362964008 3/4/2016

Conduction  Awareness Programme for school 

    Children on Rabies in Colombo RDHS area

45,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 45,000.00          45,000.00           100% I 100%

G65362864009 12/30/2016

Purchasing medical equipments to support reducing 

    deaths due to rabies for Colombo RDHS area

773,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 773,000.00        772,712.50         100% I 100%

F65362864010 12/30/2016

Purchasing IT related equipments to support 

reducing deaths due to rabies for Colombo RDHS 

    area

104,425.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 104,425.00        104,425.00         100% I 100%

K65362964011 3/4/2016

Conduct Awareness programme  for leptospirosis In 

    selected MOH areas in Colombo RDHS area

35,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 35,000.00          35,000.00           100% I 100%

F65362864012 12/30/2016

Purchasing of Pen drivers for  new 10 HLCs in 

    Colombo RDHS area

6,500.00             

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 6,500.00            6,500.00             100% I 100%

F65362864013 3/4/2016

Purchasing of line chairs for patients(4 seats sets) for 

    health institutions in Colombo RDHS area

900,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 900,000.00        897,925.45         100% I 100%

G65362864014 3/4/2016

Purchasing of medical equipment for 5 new HLCs  

    in Colombo RDHS area

115,250.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 115,250.00        113,130.00         98% I 100%

F65362864015 12/30/2016

Purchasing of office equipment for 5 new HLCs in 

Colombo RDHS area

1,022,571.69      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,022,571.69     983,654.41         96% I 100%



F65362864016 12/30/2016

Purchasing of Non medical equipment for existing 

    HLCs in Colombo RDHS area

13,762.80           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 13,762.80          13,762.79           100% I 100%

G65362864017 3/4/2016

Purchasing of medical equipment for existing HLCs 

    in Colombo RDHS area

1,320,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 1,320,000.00     1,320,000.00      100% I 100%

G65362864018 3/4/2016

Purchasing of FP equipment for existing FP clinic in 

all MOH offices in Colombo District

9,789,900.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 9,789,900.00     9,751,228.25      100% I 100%

F65362864020 12/30/2016

Purchasing of non medical equipment for existing 

    clinics .

591,399.72         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 591,399.72        591,399.72         100% I 100%

K65362964021 3/4/2016

    Monitoring Public Health Activities in the District

208,150.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 208,150.00        120,192.00         58% I 100%

K65362964022 3/4/2016

Quarterly follow-up programme of Expanded 

Programme on Immunization ( EPI) in Colombo 

    RDHS area

124,200.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 124,200.00        124,200.00         100% I 100%

K65362964023 3/4/2016

Annual   follow-up programme of EPI (District and 

    National) in Colombo RDHS area

128,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 128,000.00        109,425.00         85% I 100%

N65362764024 3/4/2016

Provisional funds  for rapid responding in 

    outbreaks

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 100,000.00        82,025.00           82% I 100%

F65362864025 3/4/2016

Purchasing of necessary equipments for solid waste 

    management for  DH piliyandala and DH wathara

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        413,269.25         83% I 100%



F65362864026 12/30/2016

Provide telephone   facility  for all 27 PMCUs in 

    Colombo RDHS area

322,830.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 322,830.00        274,235.82         85% I 100%

K65362964028 10/13/2016

Health education and health promotion activities for 

school children,teachers,factory workers and 

community in Colombo district

957,500.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 957,500.00        885,465.00         92% I 100%

K65362964029 6/3/2016

Awareness programme for adolescents and their 

parents on adolescents related issues (Adolescent 

day) 1 programme per MOH in Colombo RDHS 

area
225,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 225,000.00        136,190.00         61% I 100%

K65362964030 7/20/2016

Conduct rabies vaccination programs and printing 

posters for rabies vaccination programme

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 100,000.00        97,440.00           97% I 100%

K65362964031 7/20/2016

Conduct rabies vaccination programs and printing 

posters for dog sterilization programme

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 100,000.00        98,970.00           99% I 100%

K65362964032 7/20/2016

Conduct awareness programme to improve the food 

hygiene in the district MCH level (school canteen 

owners & etc...MCH unit awareness programme for 

food handlers RE unit school canteen owners & etc - 

RE unit)
495,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 495,000.00        208,760.00         42% I 100%

K65362965001 10/13/2016

Inspection of shops & Hotel (Grading the hotel) in 

Kalutara district

913,833.33         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     913,833.33         100% I 100%

K65362965002 3/4/2016

Conduct TB Screening programme for estate people 

    & other risk people in Kaluthara RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

K65362965004 3/4/2016

Conduct Awareness programme on Leptospirosis 

    for farmers in Kaluthara RDHS area

225,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 225,000.00        220,000.00         98% I 100%



K65362965005 10/13/2016

Conduct Skin Clincs/ awareness Programme for 

    risky groups in Kaluthara RDHS area

220,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 220,000.00        210,075.00         95% I 100%

G65362865006 8/3/2016

Purchase binoular microscope for Kaluthara RDHS 

    area

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 500,000.00        470,000.00         94% I 100%

K65362965007 3/4/2016

Conduct Awareness programme for School chidren 

    regarding Rabies in Kaluthara RDHS area

165,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 165,000.00        165,000.00         100% I 100%

G65362865008 3/9/2016

    Purchasing depo provera for Kaluthara RDHS area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 200,000.00        199,950.00         100% I 100%

F65362865009 12/30/2016

purchase  Equipments for HLCs in Kaluthara 

RDHS area

895,200.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 895,200.00        895,200.00         100% I 100%

K65362965010 3/4/2016

Conduct Awareness  programme regarding NCD for 

    school children in Kaluthara RDHS area

550,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 550,000.00        550,000.00         100% I 100%

K65362965011 3/4/2016

Conduct Awareness programme regardin NCD for 

Eldery clubs & Community leaders in Kaluthara 

    RDHS area

165,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 165,000.00        165,000.00         100% I 100%

K65362965012 10/13/2016

Commemorate important health days (Diabetic day, 

    Mental health day ……….) in Kaluthara RDHS area

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 500,000.00        497,310.00         99% I 100%

K65362965013 3/4/2016

Training programmes to establish health promoting 

villages for health promting teams in Kaluthara 

    RDHS area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 200,000.00        198,000.00         99% I 100%



K65362965014 3/4/2016

Life skill programme for mental affected patient & 

    care givers in Kaluthara RDHS area

165,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 165,000.00        165,000.00         100% I 100%

K65362965015 3/4/2016

Awreness programme on drug and food safety for 

Pharmacy owners & Food handlers in Kaluthara 

    RDHS area

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

F65362865016 12/30/2016

Purchasing of computers , printers & UPS for E 

    IMMRin Kaluthara RDHS area

580,200.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 580,200.00        580,200.00         100% I 100%

F65362865017 3/4/2016

Purchasing of computer Tables for health 

    institutions in Kaluthara RDHS area

260,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 260,000.00        241,155.00         93% I 100%

G65362865018 8/3/2016

    Purchasing of laboratory equipment 

2,950,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 2,950,000.00     232,500.00         8% I 100%

F65362865019 10/13/2016

Purchasing of computers, printers, UPS & glass 

cupboards, tables, chairs for QMU (Galpatha, 

    Ittapana, Meegahatanne, Ingiriya)

1,526,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,526,000.00     1,452,012.00      95% I 100%

K65362965020 10/13/2016

Conduct Training programme on Quality and Safty 

    in Kaluthara RDHS area

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 400,000.00        385,379.50         96% I 100%

G65362865021 3/4/2016

Purchasing Equipments for institutions  quality 

    practicing  in Kaluthara RDHS area

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 1,000,000.00     995,450.00         100% I 100%

G65362865022 10/12/2016

Purchasing equipments regarding waste management  

 (incinerators)

4,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 4,000,000.00     4,000,000.00      100% I 100%



G65362865023 3/4/2016

Purchase of agreed package of equipments for health 

institution in Kaluthara RDHS area

5,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,600,000.00     5,479,285.00      98% I 100%

G65362865024 8/3/2016

Purchasing of equipment for ICU of KMH

6,505,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 6,505,000.00     5,325,000.00      82% I 100%

G65362865025 3/4/2016

Purchasing of equipment for MCH clinics in 

Kaluthara RDHS area

5,324,925.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,324,925.00     5,311,285.23      100% I 100%

A65362165026 9/27/2016

Renovation of 5 HLCs  stage ii- 

Naboda,panapitiya,Dikhena, meegahatanne & 

Wagawatta

6,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 6,000,000.00     5,866,782.56      98% I 100%

G65362865027 8/3/2016

purchasing of Dental Equipment for regional dental 

units at Kaluthara District

5,290,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 5,290,000.00     3,524,803.17      67% I 100%

K65362965028 10/13/2016

Training program on life skill, patient,management 

staff capacity building in health institution in 

Kaluthara RDHS area

900,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 900,000.00        779,140.00         87% I 100%

E65362862001 12/30/2016

purchasing  double cab for PD office Planning unit

8,640,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ 8,000,000.00     8,000,000.00      93% I 100%

K65362962002 3/4/2016

Conducting review meetings for provincial planning 

,non communicable, NCDs ,dental ,productivity 

,waste management ,MCH, mental health

-                      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ -                     -                      ###### O 0%

K65362962004 12/30/2016

Conduct training programme for provincial health 

staff on non  communicable disease control and 

maintenance of accurate health habits with 

improving commitment and developing team work 

mindset among the staff
560,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ 600,000.00        -                      0% B 35%



K65362962005 12/30/2016

Conducting review meeting for provincial planning 

non communicable NCDs Dental productivity waste 

management MCH mental health

290,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ 290,000.00        261,166.50         90% I 100%

E65362762006 10/13/2016

Purchase threewheel for local government (WP) to 

conduct inspections

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාෙ;<ය 

සභාව -                     745,000.00         93% I 100%

K65362962007 10/18/2016

Conduct a foreign training program on Health 

System improvement financial management systems 

and patient management systems for middle level 

managers in Western province
9,125,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ 9,125,000.00     9,009,923.71      99% I 100%

N61385801501 7/12/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකෙහ�ඇ�ල 

E�කත _භසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා 

[ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     30,000.00           100% I 100%

N61385801502 8/12/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හ�ගහගම එක�" 

අවමංගල�ාධාර හා _භසාධක ස8�යට උපකරණ ලබා [ම 

"G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     30,000.00           100% I 100%

N61385802500 7/20/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,559.00          99,559.00           100% I 100%

N61385802501 8/12/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ආtඅ බලම, 

y�ලව�ත ගැ�9 අවමංගල�ාධාර  හා _භසාධක  ස8�යට 

උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

N61385804500 7/11/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     399,767.00         100% I 100%

N61385804502 8/12/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අංක : 149/9 

q~ගහ��ල එfE� අෙනෝන�ාධාර මරණාධාර ස8�යට 

උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     29,301.48           98% I 100%



N61385805500 4/28/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හංස��ය එfස�  

_භසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා [ම 

"G! ගා`ය _භසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     29,470.00           98% I 100%

N61385805502 7/12/2016

`Iගම පා.ෙ� . ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

126,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     125,364.00         99% I 100%

N61385805503 9/28/2016

`Iගම පා.ෙල. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පැල�Aගම 

ෙබොකලගම අ�ණ� _භසාධක හා මරණාධාර ස8�යට 

උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     30,000.00           100% I 100%

N61385806501 10/7/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කරස්නාගල 

_හද අවමංගල�ාධාර හා _භසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කQu" නංවා¬ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00           100% I 100%

N61385806503 10/10/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  අංක : 370� 

පරණගම නැෙගන�ර  අවමංගල�ාධාර හා _භසාධක ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,789.00           99% I 100%

N61385807500 5/19/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඇඹර~ව දmණ  

ජනෙසත සහන _භසාධක හා මරණාධාර  ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu"  පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

N61385807501 7/8/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර හා  

_භසාධක  ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu"  පවHධනය FIම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 39,468.00          39,468.00           99% I 100%

N61385807504 9/14/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හංස�� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 29,601.00          29,601.00           99% I 100%

N61385808500 7/11/2016

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ජාඇල බට�ර 

බQව�ත  මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය  සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu"  නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,256.00           98% I 100%



N61385808501 10/28/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක  ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     450,000.00         100% I 100%

N61385810500 10/3/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත 

)
60,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0.01                   59,550.00           99% I 100%

N61385810501 7/8/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර හා  

_භසාධක  ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu"  පවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 49,228.00          49,228.00           98% I 100%

N61385810502 8/22/2016

මහර  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා  උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය  

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 539,531.00        539,531.00         54% I 100%

N61385811500 10/3/2016

ෙදො ෙ©   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම      ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත )
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 29,529.00          29,529.00           98% I 100%

N61385812501 7/8/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  මරණාධාර හා  

_භසාධක  ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu"  පවHධනය FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     399,908.92         100% I 100%

N61385824503 6/9/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

 

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,421.23           49% I 100%

N61385824505 10/18/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� ඔ�වල බට�ර එfස� _භසාධන මරණාධාර 

ස8�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,602.40           99% I 100%

N61385824506 10/18/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� වැG�ඳ _මග _භසාධන මරණාධාර ස8�යට 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,719.78           99% I 100%



N61385824507 11/22/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ව�ෙපොල 

ම�ඩාZල එක�" _භසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,796.29           99% I 100%

N61385824508 11/22/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� තලව"ෙගොඩ ශා!��ර ශා!� එfස� 

_භසාධක හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

N61385828501 6/28/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

සදහා ෙබො�පණ දෑ� ෙයෞවන අවමංගල�ාධාර ස8�යට 

උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     29,846.42           99% I 100%

N61385828504 12/27/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� “ස�“ එක�" _භසාධක හා මරණාධාර 

ස8�යට උපකරණ ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව 0% O 0%

N61385929500 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,894.28         100% I 100%

N61385829502 7/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� _භසාධන අවමංගල�ාධාර ස8�වලට 

උපකරණ ලබා [ම

210,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     210,000.00         100% I 100%

N61385929503 7/1/2016

කැස්බෑව පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වැt�A කලාක�ව! ඇග�ෙ  

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     124,820.00         100% I 100%

N61385829504 6/9/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

 

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     59,531.84           99% I 100%

N61385829505 9/3/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     274,624.00         100% I 100%



N61385829506 9/26/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ර�තන�Aය පරම 

ධ ම ෙජ�ෂ්ඨ �රවැE මරණාධාර ස8�ය සඳහා ©ලාස්Af �Q 

ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     24,355.00           97% I 100%

N61385829507 10/18/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� �"කැට _භසාධක 

හා අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවාGම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% Q 0%

N61385829508 11/2/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� එfස� _භසාධක මරණාධාර ස8�යට 

උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,443.95           98% I 100%

N61385830501 12/26/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� _භසාධන අවමංගල�ාධාර ස8�වලට 

උපකරණ ලබා [ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     117,682.40         98% I 100%

N61385830502 10/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භසාධනය සඳහා 

Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     88,000.96           49% I 100%

N61385830503 10/6/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භ සාධනය 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� සරණ _භසාධක මරණාධාර 

ස8�යට උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,500.00           98% I 100%

N61385830506 12/20/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _භසාධන හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,431.92           59% I 100%

N61385831500 7/14/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� සාලාව අ�ක  Xවාස එක�" _භසාධන 

මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     29,865.22           100% I 100%

N61385931501 7/14/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ ෙසේවා පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     75,000.00           100% I 100%



N61385833500 7/14/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� වග ඉ�දාෙපොල ජනඋදාන ග මානෙO  

මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     28,000.00           93% I 100%

N61385833501 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භ සාධනය පවHධනය 

සදහා ගලෙගදර උ"� සමනල මාවත එක�" _භසාධක 

මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     29,328.04           98% I 100%

N61385141500 3/24/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� රජෙO ඉඩෙ  ��A 

වලාන Zජය සහන අවමංගල�ාධාර ස8� ශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     250,000.00         100% I 100%

H61362142500 9/28/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක~තර �ස්Èf ෙ�ක  

කාHයාල ප�ශෙO ��A ෙසෞඛ� සායන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

වැඩ Xම FIම

280,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     112,827.00         40% I 100%

N61385842501 11/22/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඈතගම එfස� 

අවමංගල�ාධාර හා _බසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     19,703.00           99% I 100%

H61362147500 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතqවන මාතෘ සායනෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     59,684.00           99% I 100%

N61385848500 11/22/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� mඩා පයාගල උ"ර 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     19,625.00           98% I 100%

H61362149500 3/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කQගහෙහේන ෙරෝහෙ� 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61385850500 11/22/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� සහන ෙසේවා 

_බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     19,340.00           97% I 100%



N61362964500 11/29/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! සදහා අf� 

ෙසෞඛ� පවHධන වැඩසටහ! පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

N67385801501 8/3/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     49,601.76           99% I 100%

N67385801502 9/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     90,000.00           100% I 100%

N67385802500 6/22/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8�  සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 49,779.00          49,779.00           100% I 100%

N67385804500 6/22/2016

8�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8�  සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     99,960.00           100% I 100%

N67385805500 7/8/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා  [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     149,876.00         100% I 100%

N67385805501 8/16/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     299,440.00         100% I 100%

N67385806500 7/21/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,936.00           100% I 100%

N67385806501 8/12/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� XකහැAක!ද, 

කරස්නාගල _හද අවමංගල�ාධාර හා _භසාධක ස8�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,995.00           100% I 100%



N67385807500 6/6/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   Gයාප�ං� 1. ඉහළ ඉ��ෙගොඩ 

එfස� ත�ණ ෙබෞ;ධ  මරණාධාර හා _භසාධක ස8�ය හා 2. 

ම¡පාල එfස�  _භසාධක හා මරණාධාර ස8�ය යන ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය _භසාධන කටu" 

පවHධනය FIම - එf ස8�යකට �.30000/- බැ�!

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 60,000.00          60,000.00           100% I 100%

N67385807501 10/12/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ග /ෙකොස්ඕZට, 

nනගහෙවල, අËම! මරණාධාර හා _භසාධක  සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

N67385807502 9/2/2016

ග පහ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ��ෙබොQෙගොඩ nH� 

පජා ම�ඩලයට අ�බ;wත අවමංගල�ාධාර හා මරණාධාර 

ස8�යට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 29,601.00          29,601.00           99% I 100%

N67385807503 11/15/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම "G!  ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N67385808500 7/21/2016

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,959.64           100% I 100%

N67385810500 8/16/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   Gයාප�ං� එfස� පරාHථ ෙසේවා 

හා අවමංගල�ාධාර  ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  

ගා`ය _භසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

N67385810501 8/3/2016

මහර  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක  ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 49,228.00          49,228.00           98% I 100%

N67385810502 8/15/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� නාරංවල ශම ශf� 

_භසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා [ම 

"G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

N67385811500 11/15/2016

ෙදො ෙ©   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 49,215.00          49,215.00           98% I 100%



N67385811501 8/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක  ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" නංවා¬ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 60,000.00          60,000.00           100% I 100%

N67385813500 6/22/2016

කැළjය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8�  සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     147,824.00         99% I 100%

N67385822500 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා .ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ‘අ�ණ� එfස�’ 

_භසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා [ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,820.00           99% I 100%

N67385823500 4/29/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මරණාධාර ස8� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     50,000.00           100% I 100%

N67362924501 5/30/2016

කhෙවල පා .ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ෙසෞඛ� සායන පැවැ��ම

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ -                     96,250.00           64% I 100%

N67385824503 5/30/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පැ" �ර එfස� _භසාධන 

හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා [ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

N67385824504 9/26/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

79,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     78,170.92           99% I 100%

N67385824505 9/26/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය Gයාප�ං� 8�Y�ර 

මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

N67385824506 10/6/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොරෙතොට පැරm  _භ 

සාධක මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,421.23           98% I 100%



N67385824507 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,719.78           99% I 100%

N67385825500 5/12/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     179,507.16         100% I 100%

N67385828501 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධන පවHධනය 

සඳහා ��Gය කා!තා _භසාධන මරණාධාර ස8�ය ෙවත 

උපකරණ ලබා[ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     9,679.92             97% I 100%

N67385828503 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

ආබාwත �;ගලP!ෙW ෛදXක {Zතය පහ_ කරවන 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     48,400.00           97% I 100%

N67385828504 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර හා 

_භසාධක ස8�  වලට උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය 

_භසාධන කටu" පවHධනය FIම අ�යර 2

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,793.54           100% I 100%

N67385829500 7/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භ සාධන පවHධනය 

සදහා Gයාප�ං� _භ සාධක මරණාධාර ස8� ෙවත උපකරණ 

ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     89,419.86           99% I 100%

N67385829502 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� Xව!�tය Yල මහර, කාGය මහර එfස� 

_භසාධක හා මරණාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% Q 0%

N67385830501 8/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� ෙ�ල!ස් පාර 

_භසාධක හා  අවමංගල�ාධාර ස8�යට උපකරණ ලබා [ම 

"G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවාGම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,500.00           98% I 100%

N67385830502 8/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� මරණාධාර _භසාධක ස8� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

 

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     249,882.67         100% I 100%



N67385830503 10/6/2016

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සමාජ _භසාධනය පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� E"`ණ _භසාධක මරණාධාර ස8�යට 

උපකරණ 

ලබා[ම.

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,431.92           98% I 100%

N67385830504 11/4/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භසාධනය සඳහා 

ෙතෝරා ග� මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,807.86           100% I 100%

N67385844500 11/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �fෙහේන�ර එfස� 

අවමංගල�ාධාර හා _බසාධක ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,580.00           99% I 100%

N67385845500 12/27/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම

65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     64,818.00           100% I 100%

N67385846500 11/29/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මරණාධාර ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය 

FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     29,445.00           98% I 100%

N67385853500 9/22/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ලqගම, අwෂ්ඨාන 

පජා _බසාධක හා මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

ම�! _බසාධන කටu" පවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,339.00           97% I 100%

N67385853501 10/12/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පරගස්ෙතොට, 

ෙගොඩකෙපො�ල අෙන�ෝන� මරණාධාර හා _බසාධක ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,894.00           100% I 100%

N67362964500 9/28/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ගැªj මZව�! උෙදසා ෙසෞඛ� හා 

ෙපෝෂණ පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�fෂ 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

K65362963502 4/28/2016

Conduct training programme on Maternal 

nutritional to improve neo-natal and infant 

nutritional status

111,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 111,000.00        108,200.00         97% I 100%



K65362963503 4/28/2016

Conduct training programme on Adolescent 

nutrition (for teenagers)

186,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�fෂ - 

ග පහ 186,000.00        172,000.00         92% I 100%

K65362964501 4/28/2016

Conduct Health promotion program for pre school 

children

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        124,778.00         25% I 100%

K65362965504 4/28/2016

Conduct health promotion program for pre - school 

children

303,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�fෂ

පාෙ;<ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�fෂ - 

කඵතර 303,000.00        134,250.00         44% I 100%

H61212101001 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නැ/ප�Gය�Aය ෙවළ මැද 

පාෙH වංbව අසල පැ� බැ මf ඉ�FIම

184,257.45         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     184,257.45         100% I 100%

N61417803005 5/4/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවf ෙලස Åවර 

කHමා!තෙO Xu" ÅවරP! සඳහා Åවර ආ ප!න ලබා [ම

1,160,000.00      අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 1,156,250.00     1,156,250.00      100% I 100%

G61217803002 10/20/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය   ලාÑ! සඳහා Åවර 

උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 200,000.00        100,000.00         100% I 100%

H61212104003 7/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොරස, 

තXෙපො�ගහව�ත පාෙH චානක මහතාෙW Xවස අසල 

ෙව�යාෙO ටැfටH පැ!�මf ඉ�FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     195,989.00         98% I 100%

H61212104004 9/29/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අංක 98/නැ. මාෙබෝදල 

ගාමෙසේවා  �රාණ ප!සල පාෙH උපාG මහතාෙW  Xවස අසල 

ෙව�යාෙO  ටැfටH පැ!�මf ඉ�FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     377,821.72         94% I 100%

G61216105002 4/8/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවf ෙලස ගව 

පාලනෙO Xරත �;ගලP! සඳහා ගවP! ලබා [ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 140,000.00        140,000.00         100% I 100%



G61219805004 5/5/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන සඳහා 

කෘ� උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     30,000.00           100% I 100%

H61212110001 5/4/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වෑබඩ ඉ��වැAය පාර ෙකලවර 

ෙකො!¢= කර ටැfටH පැ!�මf ඉ�FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 200,000.00        195,007.95         98% I 100%

G61219810002 5/5/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන සඳහා 

කෘ� උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                      0% B 35%

G61219810003 7/8/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙගොZ සංZධාන සඳහා 

කෘ� උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

G61219824001 5/4/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ ස8� සඳහා 

කා� උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

G61219829001 5/26/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙගොZ ස8� සඳහා 

කෘ� උපකරණ ලබා [ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     90,000.00           100% I 100%

H61212129002 8/30/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මඩපාත ගා.X. වසෙ  

සංක�ප ZහාරෙO Eට සHෙවෝදය මාHගය දfවා ඇ� මහ ඇළ 

මාHගය සංවHධනය FIම F�ම

160,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 160,000.00        124,047.67         78% I 100%

G61219830002 5/4/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ ස8� සඳහා 

කා� උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     41,000.00           82% I 100%

G61219841001 4/5/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� නගර කලාyය ෙගොZ 

සංZධානය සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     29,950.00           100% I 100%



G61219843001 4/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� යAයන ෙගොZ 

සංZධානය සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,900.00           100% I 100%

G61219844001 4/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන 

සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,935.00           100% I 100%

H61212145004 9/30/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොස්ෙගොඩ ෙහේන පාලම අසළ 

Eට නාකැAය දfවා �ට ඇළ මාHගයf සකස් FIම

230,770.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 230,770.00        142,501.00         62% I 100%

G61219845005 11/23/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන 

සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     60,000.00           100% I 100%

H61212146001 8/23/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO qල�Eංහල, 8�ලක!ද, 

අ~ෙබෝෙදjය m��යාෙO ජලය බැස යන ෙපොY ඇළ මාHගය 

සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     147,268.72         98% I 100%

G61219847001 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙබෝ�වල සම� 

ෙගොZ සංZධානය සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     13,000.00           52% I 100%

G61219847002 5/3/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන 

සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     94,920.00           95% I 100%

N61212147003 11/17/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මානාන, අ!දරගහගාව Eට 

නාකැAය ක ª පාලම දfවා ඇළ මාHගය පZත කර 

සංවHධනය FIම

350,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     341,744.74         98% I 100%

G61219848001 3/2/2016

ෙ��වල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන 

සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

44,230.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     44,230.00           100% I 100%



G61219848002 9/6/2016

ෙ��වල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන 

සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     49,680.00           99% I 100%

G61219849001 3/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයප�ං� ෙහොරවල 794, 

සැන_ම ෙගොZ සංZධානය සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     23,980.00           96% I 100%

G61219849002 5/3/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන සඳහා 

කෘ� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     137,011.00         69% I 100%

G61219852001 3/2/2016

පාG!ද�වර පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන 

සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     49,900.00           100% I 100%

G61219854001 4/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන සඳහා 

කෘ� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     99,932.00           100% I 100%

G61219864001 5/26/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ෙගොZ ස8� සඳහා කෘ� 

උපකරණ 

ලබා[ම.

 

 
144,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 144,000.00        142,000.00         99% I 100%

N66216301002 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ¨ඛර ග මානයf ප�සර �තකා` ෙලස 

සංවHධනය FIම

900,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     899,350.00         100% I 100%

N66216101003 3/23/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO ෙකොටෙදjයාව ��9 මධ�ස්ථානෙO 

අගය එක" කළ Xෂ්පාදන ආර භ FIම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 2,000,000.00     1,682,738.48      84% I 100%

N66228701004 4/4/2016

ව��ට �ස්Èf කෘ�කHම ��9 මධ�ස්ථානෙO bණා�මක 

පැළ Xෂ්පාදනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 250,000.00        249,925.00         100% I 100%



N66228701005 4/4/2016

ව��ට �ස්Èf කෘ�කHම ��9 මධ�ස්ථානයට අය� 

ෙගොZපල සංවHධනය,  ෙගොZපල පහ_ක  වැt �u9 FIම හා 

��9 ප_Zපර  කටu" EY FIම

5,170,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 5,170,000.00     5,024,678.47      97% I 100%

N66228705001 4/4/2016

අෙä�ස්ස �ස්Èf කෘ�කHම ��9 මධ�ස්ථානෙO bණා�මක 

පැළ Xෂ්පාදනය

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        600,000.00         100% I 100%

N66228705002 4/4/2016

අෙä�ස්ස �ස්Èf කෘ�කHම ��9 මධ�ස්ථානයටඅය� 

ෙගොZපල සංවHධනය,  ෙගොZපල පහ_ක  වැt �u9 FIම හා 

��9 ප_Zපර  කටu" EY FIම

4,830,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 4,830,000.00     4,749,372.75      98% I 100%

N66216306001 3/23/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO අ�තනග�ල පාෙ;aය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාශය "ළ එ~ ග මානයf ��Q�ම

900,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 900,000.00        898,350.00         100% I 100%

A66216709002 8/2/2016

වැGසර පú ෛවද� කාHයාලය න�කරණය FIම

3,892,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 3,892,000.00     3,659,545.00      94% I 100%

A66216710001 10/20/2016

මහර ප� ෛවද� කාHයාලය අ~�වැtයා F�ම

1,688,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     1,630,880.72      97% I 100%

N66216121001 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ඇ� ෙගොZපලවල ස" !ෙW q�~ 

පධාහය වැලැf�ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක FIම

800,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 800,000.00        709,520.00         89% I 100%

N66216321002 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ ඇ� ෙගොZපල ස"!ෙW �wරගත 

පරෙපෝ�ත ෙරෝග වැලැf�ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 600,000.00        598,758.64         100% I 100%

N66216221003 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ගෘහා¦ත mm~ පාලනය වැt �u9 

FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     999,345.00         100% I 100%



N66228730001 4/4/2016

ෙහෝමාගම �ස්Èf කෘ�කHම ��9 මධ�ස්ථානෙO bණා�මක 

 පැළ  Xෂ්පාදනය FIම

350,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 350,000.00        349,998.00         100% I 100%

N66228730002 4/4/2016

ෙහෝමාගම �ස්Èf කෘ�කHම ��9 මධ�ස්ථානයට අය� 

ෙගොZපල සංවHධනය ෙගොZපල පහ_ක  වැt �u9 FIම හා 

��9 ප_Zපර  කටu" EY FIම

10,150,000.00    අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 10,150,000.00   8,300,174.78      82% I 100%

N66216331002 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ¨ඛර ග මානයf ප�සර �තකා` ෙලස  

සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     915,000.00         92% I 100%

A66216731003 4/29/2016

කාHයfෂම ප� ෛවද� ෙසේවාවf ලබා [ම සඳහා ෙකොළඹ 

�ස්ÈfකෙO ෙකොස්ගම පú ෛවද� කාHයාලය ඉ�FIම

5,400,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 5,400,000.00     4,829,255.47      89% I 100%

N66228744001 4/4/2016

ෙහොරණ �ස්Èf කෘ�කHම ��9 මධ�ස්ථානයට අය� 

ෙගොZපල සංවHධනය,  ෙගොZපල පහ_ක  වැt �u9 FIම හා 

��9 ප_Zපර  කටu" EY FIම

6,570,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 6,570,000.00     6,039,011.58      92% I 100%

N66228744002 4/19/2016

ෙහොරණ  �ස්Èf කෘ�කHම ��9 මධ�ස්ථානෙO bණා�මක 

පැල Xෂ්පාදනය "§! ෙගොZපල ආදායම ඉහල නැං�ම

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 250,000.00        249,850.24         100% I 100%

A66216746001 4/28/2016

කාHයfෂම පú ෛවද� ෙසේවාවf ලබා[ම සඳහා ක~තර 

�ස්ÈfකෙO qල�Eංහල පúෛවද� කාHයාලය න�කරණය 

FIම.

1,620,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,620,000.00     1,081,372.60      67% I 100%

N66228747001 4/4/2016

ෙබෝ�වල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනෙO bණා�මක 

පැළ Xෂ්පාදනය FIම

750,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 750,000.00        714,922.16         95% I 100%

N66228747002 4/4/2016

ෙබෝ�වල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනයට අය� 

ෙගොZපල සංවHධනය,  ෙගොZපල පහ_ක  වැt �u9 FIම හා 

��9 ප_Zපර  කටu" EY FIම

6,080,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 6,080,000.00     5,733,441.46      94% I 100%



N66216153001 3/23/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO 8�ලXය පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශය 

"ළ F� Xෂ්පාදන ග මානයf ��Q�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     999,008.00         100% I 100%

H66216754002 4/29/2016

කාHයfෂම ප� ෛවද� ෙසේවාවf ලබා [ම සඳහා ක~තර 

�ස්ÈfකෙO ඉං��ය පú ෛවද� කාHයාලය ඉ�FIම අ�යර 03

2,641,150.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 2,641,150.00     2,452,084.20      93% I 100%

D66212163001 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැtFIම සඳහා ඇල මාHග ප�සංස්කරණය FIම

2,930,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,904,693.12      99% I 100%

D66212163002 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැtFIම සඳහා අ�9 ඉ�FIම.

1,720,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     1,613,262.00      94% I 100%

D66212163003 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැtFIම සඳහා අ�9 ප�සංස්කරණය FIම

1,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     1,137,990.00      95% I 100%

D66212163004 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වගා ª  වලට පෙDශ පහ_ක  ලබා[ම 

සඳහා ටැfටH පැ!�  ඉ�FIම

1,900,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     1,765,646.34      93% I 100%

D66214163005 3/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ජනපද මාHග  සංවHධනය FIම.

930,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 930,000.00        857,227.55         92% I 100%

N66417963003 3/15/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO 8��ය හා F���ය ම�ස� වඟාව EY 

කරන ජල l� වඟාක�ව! 46 ෙදෙනm සZබල ගැ!�ම.

1,860,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,855,294.84      100% I 100%

N66216163006 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ඇ� ෙගොZපලවල ස" !ෙW q�~ පධාහය 

වැලැf�ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 250,000.00        244,625.20         98% I 100%



N66216363007 3/23/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO  �ස්Èfකය "ළ ඇ� ෙගොZපල ස"!ෙW 

�wරගත පරෙපෝ�ත ෙරෝග වැලැf�ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 400,000.00        326,696.00         82% I 100%

N66216263008 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ගෘහා¦ත mm~ පාලනය වැt �u9 FIම.

1,030,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,030,000.00     1,029,238.75      100% I 100%

N66216363009 3/23/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ ඇ� ¨ඛර  ෙගොZපලව� ආ¦ත 

Xෂ්පාදන ඉහල නැං�ම සහ ප�සර �තකා` ෙලස සංවHධනය 

FIම

550,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 550,000.00        533,491.00         97% I 100%

N66216363010 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO එ~ ෙගොZපලව�  සංවHධනය  FIම.

550,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 550,000.00        522,570.00         95% I 100%

N66216163011 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO F� ගව ෙගො�! ආHëක වශෙය! 

ශf�ම� FIම  සඳහා ෙගොZපල සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     999,256.46         100% I 100%

N66216363012 3/23/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO ස�ව Xෂ්පාදන (එ~ මස් හා එ~ F� ) 

පවHධනය සඳහා  ෙගො�! ෙවත පහ_ක  සැප�ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

N66216163013 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO අගය එක" කල එළF� Xෂ්පාදනය 

පවHධන FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 500,000.00        499,761.00         100% I 100%

N66216163014 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfෙO ` F� Xෂ්පාදන කHමා!තය පවHධණය 

F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 500,000.00        499,405.65         100% I 100%

N66216163015 3/23/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ EY කරන F� ආ¦ත Xෂ්පාදන වල 

ත�ව පIfෂාව හා ප8�කරණය

340,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 340,000.00        340,000.00         100% I 100%



N66216163017 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO  F� ෙගො�! සඳහා F� ගබඩා FIෙ  සහ 

අෙලZ පහ_ක  ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     999,700.90         100% I 100%

N66216163018 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පජාව අතර �යර F� ප�ෙභෝජනය පචGත 

FIෙ  වැඩ සටහන

1,080,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,080,000.00     1,079,017.71      100% I 100%

N66216163019 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO F� ෙගො�! සඳහා ෙසෞඛ�ාරf�තව F� 

Xෂ්පාදනය FIම, එක" FIම සහ පවාහනයට අවශ� පහ_ක  

සැප�ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 3,000,000.00     2,907,060.20      97% I 100%

N66216163020 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO F� එක" FIෙ  ස8� සඳහා පහ_ක  

වැt�u9  FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

N66216963021 3/23/2016

ග පහ �ස්Èf කාHයාලවල මානව ස ප� සංවHධනයට  

අවශ� පහ_ක  වැt�u9 FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

N66216363022 3/23/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO ෙගොZපල ස"!ෙW Xෙරෝ� භාවය 

පව�වා ගැcමට පú ෛවද� ජංගම සායන පැවැ��ම .

650,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 650,000.00        648,200.48         100% I 100%

N66216163025 5/2/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO කෘ�ම Eංචනෙය! ª�වන වැස්E පැට�! 

සදහා ෙසෞඛ�ාරfෂණ වැඩ සටහන �යා�මක F�ම හා 

ෙගොZපල සංවHධනය

6,340,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     6,335,174.28      100% I 100%

N66216163026 3/23/2016

ග පහ �ස්ÈfෙO Xස� ෙද�!ට ප�කාර කර ස� බවට ප� 

FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 300,000.00        270,600.00         90% I 100%

J66228163027 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO �ර! m�� නැවත වගා FIම.

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 700,000.00        699,885.00         100% I 100%



J66228163028 4/4/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO � අස්වැ!න ඉහළ නැං�ම සඳහා  යාය 

වැඩසටහන �යා�මක FIම

1,950,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,950,000.00     1,949,650.00      100% I 100%

J66228163029 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO � වගාෙD ඵලදා�තාවය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා පැර�= කමය �යා�මක FIම

1,900,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,900,000.00     1,898,710.00      100% I 100%

J66228163030 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පාංú ගැට~ ස�ත m�� ඉඩ  වල 

ඵළදා�තාවය ඉහළ නැං�ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        99,995.50           100% I 100%

J66228163031 4/4/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ bණා�මක ª�තර � Xෂ්පාදනය F�ම

2,350,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,350,000.00     2,349,980.00      100% I 100%

J66228163032 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO � වගාෙD ඵලදා�තාවය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා  කෘ� යා!×කරණයට ෙයො� FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

J66228763033 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO bණා�මක එළව~ පැළ  බY! Xෂ්පාදනය 

FIම

50,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 50,000.00          49,655.00           99% I 100%

J66228363034 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා   ෙකෙස�  නව 

වගා ඇ� FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 200,000.00        199,875.00         100% I 100%

J66228363035 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා  වැ�ෙදොඩ   

නව වගා ඇ� FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 200,000.00        197,970.00         99% I 100%

J66228363036 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා ර�ට! නව 

වගා ඇ� FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        99,995.00           100% I 100%



J66228363037 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ර�ට! ශාක �න��ථාපනය "§! 

Xෂ්පාදනය හා Xෂ්පාදන ඵලදා�තාවය ඉහළ නැං�ම සදහා 

පහ_ක  සැප�ම.

650,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 650,000.00        648,925.00         100% I 100%

J66228363038 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පහතරට එළව~ නව වගා ඇ� FIම.

900,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 900,000.00        770,466.00         86% I 100%

J66228363039 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO එළව~ Xෂ්පාදනය වැt FIම සඳහා Xයර 

මත එළව~ නව වගා ඇ� FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        97,980.00           98% I 100%

J66228363040 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO 8�ස් බ¶!ගත  වගා ඇ�FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 200,000.00        198,645.00         99% I 100%

J66228363041 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO අ"� ෙබෝගයf ෙලස F�අල නව වගා 

ඇ�  FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        395,800.00         99% I 100%

J66228363042 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙබෝග Xෂ්පාදන වල අස්ව� හාX අවම 

FIමට වැඩසටහ! �යා�මක FIම සදහා පහ_ක  සැප�ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,880.50         100% I 100%

J66228363043 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ම� හා ZE"� පැළ වගාකරන ක�ඩාය  

වලට අය� වගා ඉඩ  සංවHධනය  F�ම

2,100,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,100,000.00     2,099,955.00      100% I 100%

N66228463044 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ª� ස පත _³nම ම�! ` පැj 

Xෂ්පාදනය ඉහළ නැං�ම සදහා ව�වසායකය! ෙවත අවශ� 

පහ_ක  සැප�ම.

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 800,000.00        799,965.00         100% I 100%

N66228463045 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO mඩා ප�මාණ ª ම� Xෂ්පාදන 

ව�වසායකP! �� ගැ!�ම සදහා පහ_ක  සැප�ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,939.99         100% I 100%



N66228463046 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW Xෙරෝø �Zයf උෙදසා 

ෙකොළකැඳ Xෂ්පාදනය හා  භාZතය ��ගැ!Zම සදහා  

Xෂ්පාදකය! ෙවත පහ_ක  සැප�ම.

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        59,974.40           10% I 100%

N66228463047 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පල"� ප�ෙභෝජනයට ජනතාව ෙපලඹ�ම 

සදහා පලත� ආ¦ත Xෂ්පාදකය!ට පහ_ක  සැප�ම.

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 200,000.00        199,760.40         100% H 100%

N66228463048 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ��b �A ප�ෙබෝජනය අh FIම සදහා 

සහ� �A ආ¦ත Xෂ්පාදකP! ෙවත අවශ�  පහ_ක  සැප�ම.

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        399,945.00         100% I 100%

N66228463049 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO අ��fත ආහාර වල bණා�මය 

³කගX8!  ආහාර ප�රfෂණයට  ව�වසායකය! ෙපළඹ�ම 

සදහා පහ_ක  සැප�ම.

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        98,700.00           99% H 100%

J66228163051 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO �ර! m�� වල Zක�ප ෙබෝගයf ෙලස 

එළව~ නව වගා ඇ� FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 500,000.00        498,163.20         100% I 100%

J66228163052 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfෙO �ර! m�� වල Zක�ප ෙබෝගයf ෙලස 

ෙකොළ එළව~ නව වගා ඇ� FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 500,000.00        494,600.00         99% I 100%

J66228163053 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO �ර! m�� වල බඩ ඉ�b නව වගා ඇ� 

FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 500,000.00        498,970.00         100% I 100%

D66228563054 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වගාª වලට පෙDශ පහ_ක  ලබා[ම 

කෘ� මාHග වැt�u9  F�ම

3,100,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 3,100,000.00     2,941,040.78      95% I 100%

N66228763055 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙගව" වැt �u9 FIම සදහා පහ_ක  

සැප�ම.

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 250,000.00        243,750.00         98% I 100%



N66228763056 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW තාfෂjක දැ�ම ඉහළ 

නැං�ම හා ව�ා©� ෙසේවාව! වල bණා�මය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා ව�ා©� කාHයාල වල පහ_ක  වැt�u9 FIම.

3,780,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 3,780,000.00     3,770,438.54      100% I 100%

J66228363057 4/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා Ã�ය! නව 

වගා ඇ� FIම.

350,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 350,000.00        349,725.00         100% I 100%

N66216763059 4/6/2016

ෙසේවා කාHයfෂමතාවය ඉහළ නැං�ම සඳහා ග පහ 

�ස්ÈfකෙO  පú ෛවද� කාHයාලවල පහ_ක  සංවHධනය 

FIම

1,340,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,340,000.00     1,323,838.90      99% I 100%

J66228163060 4/19/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO � වගාෙD ඒකාබ;ධ ප§ෙබෝධ පාලනය 

"G! අස්වැ!ෙ! bණ�වය ඉහල නැං�ම

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        599,820.00         100% I 100%

J66228363061 4/19/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පජාව සඳහා bණා�මක ෙරෝපන දව� 

_ලභ FIම

1,040,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,040,000.00     1,039,890.00      100% I 100%

N66228463062 4/19/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO කාබXක ෙපොෙහොර Xෂ්පාදනය ඉහල 

නැං�ම "G! ෙගොZ! අතර කාබXක කෘ�කHමය පචGත FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        399,009.00         100% I 100%

J66228163063 5/23/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO අh Xෂ්පාදනයf ලබා ෙදන ක�� ඉඩ  

වල ඵලදාPතාවය  ඉහල නැං�ම  සඳහා පාර ප�ක � වගාවට 

ෙගො�! ෙයො� FIම

780,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 780,000.00        778,955.00         100% I 100%

D66212164001 3/16/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැtFIම සඳහා ඇල මාHග ප�සංස්කරණය FIම

6,450,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 6,450,000.00     6,417,502.30      99% I 100%

D66212164002 3/16/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැtFIම සඳහා අ�9 ඉ� FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     194,475.00         97% I 100%



D66212164003 3/16/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැtFIම සඳහා අ�9 ප�සංස්කරණය FIම

850,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     820,788.00         97% I 100%

D66214164004 3/16/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ජනපද මාHග  සංවHධනය FIම.

900,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 900,000.00        816,491.62         91% I 100%

N66417964003 3/15/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO  8��ය හා F���ය ම�ස� වඟාව EY 

කරන ජල l� වගාක�ව! 45 ෙදනm සZබල ගැ!�ම.

1,800,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,797,971.68      100% I 100%

N66216364005 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO එ~ ෙගොZපලව�  සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     993,892.52         99% I 100%

N66216164006 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO F� ගව ෙගො�! ආHëක වශෙය! 

ශf�ම� FIම සඳහා ෙගොZපල සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     999,345.00         100% I 100%

N66216364007 3/23/2016

ෙකොළඹ  �ස්ÈfකෙO ස�ව Xෂ්පාදන (එ~ මස් හා එ~ F� ) 

පවHධනය සඳහා  ෙගො�! ෙවත පහ_ක  සැප�ම.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,500,000.00     1,403,269.21      94% I 100%

N66216164008 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO අගය එක" කල එළF� Xෂ්පාදනය 

පවHධනය

900,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 900,000.00        899,733.49         100% I 100%

N66216164009 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ` F� Xෂ්පාදන කHමා!තය පවHධනය 

F�ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,500,000.00     1,497,722.11      100% I 100%

N66216164010 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ EY කරන F� ආ¦ත Xෂ්පාදන වල 

ත�වපIfෂාව හා ප �කරණය

300,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 300,000.00        267,500.00         89% I 100%



N66216164012 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO  F� ෙගො�! සඳහා F� ගබඩා FIෙ  

සහ අෙලZ පහ_ක  ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     982,054.05         98% I 100%

N66216164013 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පජාව අතර �යර F� ප�ෙභෝජනය 

පචGත FIෙ  වැඩ සටහන

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     999,706.00         100% I 100%

N66216164014 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO F� ෙගො�! සඳහා ෙසෞඛ�ාරf�තව F� 

Xෂ්පාදනය FIම, එක" FIම සහ පවාහනයට අවශ� පහ_ක  

සැප�ම

2,900,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 2,900,000.00     2,899,306.00      100% I 100%

N66216164015 9/9/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO F� එක" FIෙ  ස8� සඳහා පහ_ක  

වැt�u9  FIම.

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 500,000.00        1,197,000.00      100% I 100%

N66216964016 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්Èf කාHයාලවල මානව ස ප� සංවHධනය සඳහා 

අවශ� පහ_ක  වැt�u9 FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 500,000.00        50,000.00           10% I 100%

N66216364017 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙගොZපල ස"!ෙW Xෙරෝ� භාවය 

පව�වා ගැcමට පú ෛවද� ජංගම සායන පැවැ��ම .

400,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 400,000.00        391,221.60         98% I 100%

N66216164020 3/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO කෘ�ම Eංචනෙය! ª�වන වැස්E 

පැට�! සදහා ෙසෞඛ�ාරfෂණ වැඩ සටහන �යා�මක F�ම 

හා ෙගොZපල සංවHධනය

4,200,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 4,200,000.00     3,925,650.56      93% I 100%

N66216164021 3/23/2016

ෙකොළඹ  �ස්ÈfෙO Xස� ෙද�!ට ප�කාර කර ස� බවට 

ප� FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 200,000.00        193,760.00         97% I 100%

J66228164023 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO �ර! m�� නැවත වගා FIම

730,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 730,000.00        727,200.00         100% I 100%



J66228164024 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO � අස්වැ!න ඉහළ නැං�ම සඳහා  යාය 

වැඩසටහන �යා�මක FIම

2,050,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,050,000.00     2,047,175.00      100% I 100%

J66228164025 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO � වගාෙD ඵලදා�තාවය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා පැ��= කමය �යා�මක FIම

950,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 950,000.00        948,290.00         100% I 100%

J66228164026 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පාංú ගැට~ ස�ත m�� ඉඩ  වල 

ඵළදා�තාවය ඉහළ නැං�ම

120,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 120,000.00        118,229.25         99% I 100%

J66228164027 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ළ bණා�මක ª�තර � Xෂ්පාදනය 

F�ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,000,000.00     1,999,920.00      100% I 100%

J66228164028 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO � වගාෙD ඵලදා�තාවය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා  කෘ� යා!×කරණයට ෙයො� FIම

1,100,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,100,000.00     1,085,450.00      99% I 100%

J66228764029 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO bණා�මක එළව~ පැළ බY! 

Xෂ්පාදනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 50,000.00          49,475.00           99% I 100%

J66228364032 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා  අ!නාE නව 

වගා ඇ� FIම

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        599,985.00         100% I 100%

J66228364033 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා   ෙකෙස� 

නව වගා ඇ� FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        398,000.00         100% I 100%

J66228364034 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා ර�ට! නව 

වගා ඇ� FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        99,945.00           100% I 100%



J66228364035 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා Ã�ය! නව 

වගා ඇ� FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        97,375.00           97% I 100%

J66228764036 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙබෝග Xෂ්පාදන වල ප_ අස්ව� හාX 

අවම FIම සදහා වැඩසටහ! �යා�මක F�ම හා අවශ� 

පහ_ක  සැපPම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        999,108.32         100% I 100%

J66228364037 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පහතරට එළව~ නව වගා ඇ� F�ම

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 700,000.00        698,590.94         100% I 100%

J66228364038 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO බ¶!ගත 8�ස් වගා ඇ�FIම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     297,937.50         99% I 100%

J66228364039 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO අ"� ෙබෝගයf ෙලස F� අල නව  වගා 

ඇ� FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 200,000.00        199,175.00         100% I 100%

J66228364040 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ම� හා ZE"� පැළ වගාකරන 

ක�ඩාය  වලට අය� වගා ඉඩ  සංවHධනය  F�ම

2,600,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,600,000.00     2,595,555.00      100% I 100%

J66228764041 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO bණා�මක ෙරෝපණ දව� _ලභ FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,041.89         100% I 100%

N66228464042 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ª� ස පත _³nම ම�! ` පැj 

Xෂ්පාදනය ඉහළ නැං�ම සදහා ව�වසායකP! ෙවත අවශ� 

පහ_ක  සැපPම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        396,200.00         99% I 100%

N66228464043 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ා©�ය වැලැfZම 

සදහා තැ q සහ� Xෂ්පාදකP! ෙවත අවශ� පහ_ක  සැපPම

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        599,850.00         100% I 100%



N66228464044 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW Xෙරෝø �Zයf උෙදසා 

ෙකොළකැඳ Xෂ්පාදනය හා  භාZතය ��ගැ!Zම සදහා 

Xෂ්පාදකP! ෙවත අවශ� පහ_ක  සැපPම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 500,000.00        499,955.00         100% I 100%

N66228464045 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO  පල"� පා�ෙභෝජනයට ජනතාව 

ෙපළඹZම සදහා පළ"� ආ¦ත Xෂ්පාදකP! ෙවත අවශ� 

පහ_ක  සැපPම

80,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 80,000.00          77,850.00           97% I 100%

N66228464046 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO සහ� �A ආ¦ත Xෂ්පාදකP! සදහා 

පහ_ක  සැපPම

420,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 420,000.00        418,700.00         100% I 100%

N66228464047 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO mඩා ප�මාණ ª ම� Xෂ්පාදන 

ව�වසායකP! �� ගැ!�ම සදහා පහ_ක  සැපPම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,750.00         100% I 100%

J66228164048 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO �ර! m��වල Zක�ප ෙබෝගයf ෙලස 

එළව~ නව වගා ඇ� FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     997,934.00         100% I 100%

J66228164049 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO  �ර! m��වල Zක�ප ෙබෝගයf ෙලස 

ෙකොළ එළව~ නව වගා  ඇ� F�ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,000,000.00     1,995,343.60      100% I 100%

D66228564050 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වගාª වලට පෙDශ පහ_ක  ලබා[ම 

කෘ� මාHග වැt�u9  F�ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 3,000,000.00     1,373,813.96      46% I 100%

N66228764051 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙගව" වගාක�ව!ෙW ෙගව" වැt 

�u9 F�ම සදහා පහ_ක  සැපPම

1,400,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,400,000.00     1,385,043.00      99% I 100%

N66228764052 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO Xෙයෝජ� පළා� කෘ�කම අධ�fෂ 

කාHයාල�ය ප�ශෙO ෙගව" වගා ආදHශනයf පව�වා ෙගන 

යාම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        373,144.67         93% I 100%



N66228764053 4/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW තාfෂjක දැ�ම ඉහළ 

නැං�ම හා ව�ා©� ෙසේවාව! වල bණා�මය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා ව�ා©� කාHයාල වල පහ_ක  වැt�u9 FIම.

2,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,200,000.00     2,185,068.45      99% I 100%

N66216764054 4/6/2016

ෙසේවා කාHයfෂමතාවය ඉහළ නැං�ම සඳහා ෙකොළඹ 

�ස්ÈfකෙO පú ෛවද� කාHයාලවල පහ_ක  සංවHධනය 

FIම

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,600,000.00     1,553,003.75      97% I 100%

D66212165001 3/16/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැtFIම සඳහා ඇල මාHග ප�සංස්කරණය FIම

6,750,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     6,529,069.03      97% I 100%

D66212165002 3/16/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැtFIම සඳහා අ�9 ඉ�FIම.

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,845,564.05      95% I 100%

D66214165003 3/16/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ජනපද මාHග  සංවHධනය FIම.

1,170,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 1,170,000.00     1,159,422.50      99% I 100%

N66417965003 3/15/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO 8��ය හා F���ය ම�ස� වඟාව EY 

කරන  ජල l� වගාක�ව! 58 ෙදෙනm  සZබල ගැ!�ම.

2,340,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,338,428.84      100% I 100%

N66216365004 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ඇ� ෙගොZපලවල ස" !ෙW q�~ 

පධාහය වැලැf�ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක FIම

320,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 320,000.00        319,795.00         100% I 100%

N66216365005 3/23/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO  �ස්Èfකය "ළ ඇ� ෙගොZපල ස"!ෙW 

�wරගත පරෙපෝ�ත ෙරෝග වැලැf�ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 300,000.00        257,900.00         86% I 100%

N66216265006 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ගෘහා¦ත mm~ පාලනය වැt �u9 FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     996,050.00         100% I 100%



N66216365007 3/23/2016

ක~තර  �ස්Èfකය "ළ ඇ� ¨ඛර  ෙගොZපල ආ¦ත Xෂ්පාදන 

ඉහල නැං�ම සහ ප�සර �තකා` ෙලස සංවHධනය FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 400,000.00        397,500.00         99% I 100%

N66216365008 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO එ~ ෙගොZපල සංවHධනය  FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     961,325.00         96% I 100%

N66216165009 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO F� ගව ෙගො�! ආHëක වශෙය! 

ශf�ම� FIම  සඳහා ෙගොZපල සංවHධනය FIම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 3,000,000.00     299,390.00         10% I 100%

N66216365010 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ස�ව Xෂ්පාදන (එ~ මස් හා එ~ F� ) 

පවHධනය සඳහා  ෙගො�! ෙවත පහ_ක  සැප�ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     996,543.11         100% I 100%

N66216165011 3/23/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO අගය එක" කල එළF� Xෂ්පාදනය 

පවHධනය

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,500,000.00     1,499,722.00      100% I 100%

N66216165012 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfෙO ` F� Xෂ්පාදන කHමා!තය පවHධණය 

F�ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 2,000,000.00     1,999,065.00      100% I 100%

N66216165013 3/23/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ EY කරන F� ආ¦ත Xෂ්පාදන වල 

ත�ව පIfෂාව හා ප8�කරණය

960,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 960,000.00        959,542.47         100% I 100%

N66216165015 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO  F� ෙගො�! සඳහා F� ගබඩා FIෙ  

සහ අෙලZ පහ_ක  ලබා [ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,200,000.00     1,073,235.70      89% I 100%

N66216165016 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පජාව අතර �යර F� ප�ෙභෝජනය පචGත 

FIෙ  වැඩ සටහන

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,700,000.00     1,699,028.30      100% I 100%



N66216165017 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO F� ෙගො�! සඳහා ෙසෞඛ�ාරf�තව F� 

Xෂ්පාදනය FIම, එක" FIම සහ පවාහනයට අවශ� පහ_ක  

සැප�ම

3,120,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 3,120,000.00     3,119,707.50      100% I 100%

N66216165018 9/9/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO F� එක" FIෙ  ස8� සඳහා පහ_ක  

වැt�u9  FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     299,514.20         100% I 100%

N66216965019 3/23/2016

ක~තර �ස්Èf කාHයාලවල මානව ස ප� සංවHධනයට  

අවශ� පහ_ක  වැt�u9 FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 500,000.00        497,500.00         100% I 100%

N66216365020 3/23/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO  ෙගොZපල ස"!ෙW Xෙරෝ� භාවය 

පව�වා ගැcමට පú ෛවද� ජංගම සායන පැවැ��ම .

550,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 550,000.00        536,353.98         98% I 100%

N66216365021 3/23/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ ජංගම පú ෛවද� ඒකකයf ස්ථාපනය 

FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     791,550.00         79% I 100%

N66216165024 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO කෘ�ම Eංචනෙය! ª�වන වැස්E 

පැට�! සදහා ෙසෞඛ�ාරfෂණ වැඩ සටහන �යා�මක F�ම 

හා ෙගොZපල සංවHධනය

3,460,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 3,460,000.00     3,459,252.63      100% I 100%

N66216165025 3/23/2016

ක~තර �ස්ÈfෙO Xස� ෙද�!ට ප�කාර කර ස� බවට ප� 

FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 200,000.00        199,260.00         100% I 100%

J66228165026 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO �ර! m�� නැවත වගා FIම

1,750,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,750,000.00     1,749,935.00      100% I 100%

J66228165027 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO � අස්වැ!න ඉහළ නැං�ම සඳහා  යාය 

වැඩසටහන �යා�මක FIම.

3,120,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 312,000.00        3,119,970.00      100% I 100%



J66228165028 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO � වගාෙD ඵලදා�තාවය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා පැ��= කමය �යා�මක FIම.

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 700,000.00        699,920.00         100% I 100%

J66228165029 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පාංú ගැට~ ස�ත m�� ඉඩ වල 

ඵලදා�තාවය වැt FIම

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        599,960.00         100% I 100%

J66228165030 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO bණා�මක ª�තර � Xෂ්පාදනය FIම.

2,300,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,300,000.00     2,300,000.00      100% I 100%

J66228165031 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO � වගාෙD ඵලදා�තාවය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා කෘ� යා!×කරණයට ෙයො� FIම.

480,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 480,000.00        479,965.00         100% I 100%

J66228365032 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO බ¶!ගත 8�ස් වගා ඇ�FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 500,000.00        499,865.00         100% I 100%

J66228765033 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO bණා�මක පැළ බ¶! Xෂ්පාදනය FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 250,000.00        249,990.00         100% I 100%

J66228365034 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා අ!නාE නව 

වගා ඇ� FIම.

1,700,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,700,000.00     1,700,000.00      100% I 100%

J66228365035 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා ෙකෙස� නව 

වගා ඇ� FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 500,000.00        499,950.00         100% I 100%

J66228365036 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා වැ� ෙදොඩ  

නව වගා ඇ� FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,960.00         100% I 100%



J66228365037 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා Ã�ය! නව 

වගා ඇ� FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        399,935.00         100% I 100%

J66228365038 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා මැංbස්  නව 

වගා ඇ� FIම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

J66228365039 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා අෙනෝදා නව 

වගා ඇ� FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        400,000.00         100% I 100%

J66228365040 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පල"� _ලභ FIම සඳහා ජමනාරං නව 

වගා ඇ� FIම

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 700,000.00        700,000.00         100% I 100%

J66228365041 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ඌණ භාZත පල"� නව වගා ඇ� FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 200,000.00        199,940.00         100% I 100%

J66228365042 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පහතරට එළව~  නව වගා ඇ� FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,915.00         100% I 100%

J66228365043 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අ"� ෙබෝගයf ෙලස F� අල නව වගා 

ඇ� FIම.

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        599,965.00         100% I 100%

J66228765044 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙබෝග Xෂ්පාදන වල අස්ව� හාX අවම 

FIම සඳහා වැඩසටහ! �යා�මක FIම හා පහ_ක  සැප�ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

J66228365045 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ම� හා ZE"� පැළ වගාකරන 

ක�ඩාය වලට අය� වගා ඉඩ  සංවHධනය  F�ම

1,400,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,400,000.00     1,399,950.00      100% I 100%



N66228465046 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ª� ස පත _³nම ම�! ` පැj 

Xෂ්පාදනය ඉහළ නැං�ම සඳහා ව�වසායකP! ෙවත අවශ� 

පහ_ක  සැප�ම.

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 250,000.00        249,935.00         100% I 100%

N66228465047 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO mඩා ප�මාණ ª ම� Xෂ්පාදන 

ව�වසායකP! �� ගැ!�ම සඳහා පහ_ක  සැප�ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,930.00         100% I 100%

N66228465048 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ා©�ය වැළැf�ම 

සඳහා තැ Í සහ� Xෂ්පාදකP! සඳහා පහ_ක  සැප�ම.

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        599,945.00         100% I 100%

N66228465049 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW Xෙරෝø �Zයf උෙදසා 

ෙකොළකැඳ Xෂ්පාදනය හා  භාZතය ��ගැ!Zම සදහා  

Xෂ්පාදකP! ෙවත අවශ� පහ_ක  සැප�ම.

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        600,000.00         100% I 100%

N66228465050 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ��� �A ප�ෙබෝජනය අh FIම සඳහා 

සහ� �A ආ!ත Xෂ්පාදකP! ෙවත පහ_ක  සැප�ම.

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 600,000.00        600,000.00         100% I 100%

N66228465051 4/4/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO පල"� ප�ෙභෝජනයට ජනතාව 

ෙපළඹ�ම සඳහා පල"� Xෂ්පාදකP!ට අවශ� පහ_ක  

සැප�ම.

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        399,960.00         100% I 100%

N66228465052 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අ��fත ආහාර වල bණා�මය 

³කගX8!  ආහාර ප�රfෂණයට  ව�වසායකය! ෙපළඹ�ම 

සදහා පහ_ක  සැප�ම.

450,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 450,000.00        449,985.00         100% I 100%

J66228165053 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ආ!�ක m�� ඉඩ  වල ඵලදා�තාවය 

ඉහළ නැං�ම සඳහා  ෙකෙස� වගාව ඇ� FIම

660,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 660,000.00        659,635.00         100% I 100%

J66228165054 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ආ!�ක m�� වල ඵලදා�තාවය ඉහළ 

නැං�ම සඳහා එලව~ වගා FIම.

1,650,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,650,000.00     1,649,325.00      100% I 100%



J66228165055 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ආ!�ක m�� ඉඩ  වල ඵලදා�තාවය 

ඉහළ නැං�ම සඳහා  ෙකොළ එලව~ වගාව ව�ා©ත FIම.

900,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 900,000.00        899,970.00         100% I 100%

J66228165056 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ආ!�ක m�� වල ඵලදා�තාවය ඉහළ 

නැං�ම සඳහා බතල නව වගාව ඇ� FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 100,000.00        99,975.00           100% I 100%

J66228165057 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ආ!�ක m�� ඉඩ  වල ඵලදා�තාවය 

ඉහළ නැං�ම සඳහා  සෙමෝදාන ෙගොZප� හ¶!වා [ම

290,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 290,000.00        289,920.00         100% I 100%

J66228165058 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙගො�! පාර ප�ක � වගාවට  

ෙයො�FIම.

900,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 900,000.00        899,450.00         100% I 100%

D66228565059 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO වගාª වලට පෙDශ පහ_ක  ලබා[ම 

කෘ� මාHග වැt�u9  F�ම

3,900,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 3,900,000.00     3,635,611.34      93% I 100%

N66228765060 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO  ෙගව" වගාක�ව!ෙW ෙගව" වැt 

�u9 F�ම සදහා පහ_ක  සැපPම

450,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 450,000.00        448,950.00         100% I 100%

N66228765061 4/4/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW තාfෂjක දැ�ම ඉහළ 

නැං�ම හා ව�ා©� ෙසේවාව! වල bණා�මය ඉහළ නැං�ම 

සඳහා ව�ා©� කාHයාල වල පහ_ක  වැt�u9 FIම.

3,450,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 3,450,000.00     3,442,583.50      100% I 100%

N66216765062 4/6/2016

ෙසේවා කාHයfෂමතාවය ඉහළ නැං�ම සඳහා ක~තර 

�ස්ÈfකෙO පú ෛවද� කාHයාලවල පහ_ක  සංවHධනය 

FIම

1,260,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,260,000.00     1,251,470.69      99% I 100%

H68216701001 10/24/2016

��ල�Aය පú ෛවද� කාHයාලය අ~�වැtයා F�ම

730,000.00         අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     675,978.26         93% I 100%



D68214502001 12/29/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ජ qගහෙගොඩැ�ල ජනපද මාHගය `ටH 

200 f ෙකො!¢= 

F�ම

 
827,459.70         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 950,000.00        827,459.70         100% I 100%

G68417803004 5/18/2016

`ග�ව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල  Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා  ම�ස� 

ෙවළදාෙ   Xරත ÅවරP!හට පාපැ� ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     99,145.00           99% I 100%

D68212504001 11/22/2016

8�ව!ෙගොඩ පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� ෙබෝල!ද 

ෙවල මැද කෘ� මාHගය සංවHධනය FIම

436,800.00         අමා.ෙ�.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     422,197.70         97% I 100%

D68214505001 12/29/2016

`�ගම පා.ෙ�.ෙකො. �ෙගෙදොලව�ත ජනපදෙO පෙDශ 

මාHගය  සකස් FIම

889,606.90         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     889,505.00         100% I 100%

H68216705002 10/24/2016

8Iගම පú ෛවද� කාHයාලය න�කරණය FIම

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     1,275,936.46      75% I 100%

D68214505003 12/29/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙලf  ෙකො=ඨාසෙO 356 ඒ Fතානව�ත 

ගාම Xලධා� වසෙ  �ෙගෙදොලව�ත රජෙO ඉඩෙ  �Z_  

මාHගෙO පළ� ෙකොටස ෙකො!¢= FI .

241,900.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     209,274.59         87% I 100%

D68212106001 9/19/2016

වැGකඩ��ල පැල තවාන පාර ෙබෝfm ෙදකf සාදා ඉ��යට 

ෙකො!¢= F�ම

662,000.00         අමා.ෙ�.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     628,044.50         95% I 100%

D68212106002 12/27/2016

අ�තනග�ල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝZයාෙදjය 

යාය පැ� බැ ම සැක�ම - 1 අ�යර

180,000.00         අමා.ෙ�.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     179,696.75         100% I 100%

D68212508001 11/22/2016

ජා ඇල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� 

නාරංෙගොඩපා~ව සාම මාවෙ� 4 වන පQමග කෘ� මාHගෙO 

ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය F�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     236,427.57         79% I 100%



D68212108002 12/27/2016

ජා-ඇල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO යfකhව Zල පාර 

(ෙවල ෙකොටස) කෘ� මාHගය සංවHධනය FIම.1 අ�යර

700,000.00         අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     683,342.84         98% I 100%

D68214510001 12/29/2016

මහර පා.ෙ�.ෙකො. ��ෙ=Qව ව�ත ඉහල ෙකොටසට �Z�ම 

සදහා වන මාHගය ෙකො!¢= අ"රා සකස් FIම

497,476.10         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 500,000.00        497,476.10         100% I 100%

D68214530001 4/20/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.  �ණමෙ�ව�ත ජනපදෙO 603 /� 

ගා.X.ෙකො. 13 වන පQමග හා ස බ!ධවන වට මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස `ටH 200f ෙකො!¢= F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 500,000.00        493,857.05         99% I 100%

D68214530002 12/29/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො. ෙදොලෙහේන ෙගොZ ජනපදෙO y.y.ඒ. 

3939 ��ෙH කැබG අංක  41 මාHගය පැ� කා9 දමා 

ෙකො!�= FIම

985,900.45         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00     980,597.50         99% I 100%

D68214530003 12/29/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො `ෙගොඩෙදjය ජනපදෙO y. ජයEංහ 

මහතාෙW ඉඩම ළ�! ආර භවන ෙපොY අ"� මාHගෙO අt 

612 f Yරට පැ�කා9 දැ`ම හා ඉ�� අt 142 f ෙකො!�= 

FIම
422,590.12         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 422,590.15        422,590.15         100% I 100%

H68216730005 11/8/2016

ෙහෝමාගම ප� ෛවද� කාHයාලෙO අබල! ෙකොටස කඩා 

ඉව� කර න�කරණය 

FIම.

 

අ�යර -
1,970,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     1,970,000.00      100% I 100%

H68216746001 10/24/2016

qල�Eංහල පú ෛවද� කාHයාලයක අ~�වැtයා F�ම - 

අ�යර 2

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     732,609.80         46% I 100%

D68214549001 4/20/2016

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො. සදE�ගම ගා.X  _මකE� ග�ෙල! 

Zහාර මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස අt 270 f ෙකො!¢=  FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 500,000.00        499,767.50         100% I 100%

D68214550001 6/17/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො. ඕම�ත ජනපදෙO අටහ��ෙහේන  

පාෙH ෙකොටසf ෙකො!¢=  FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%



D68214551001 4/20/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�.ෙකො 728 ඒ  පෙරPගම දmණ ගා.X.ව. 

පෙරPගම ජනපදෙO Eයඹලාගහ හ!�ෙO Eට Xවාස වලට 

යන මාHගය අt 590f ෙකො!¢= FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

D68214552001 12/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�.ෙකො. 840 ක~ගල වසෙ  ෙපොm�ගම 

මාHගෙO ආH.එ . E�පාල මහතාෙW Xවස අසල Eට �.එ . 

��ෂා මහ�8යෙW Xවස දfවා ඇ� මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
485,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 500,000.00        485,000.00         100% I 100%

G68228763004 4/7/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO කා�කාH8ක කටu" පවHධනය උෙදසා 

�යාකාI ෙගොZ සංZධාන ෙවත  කෘ� උපකරණ ලබා �ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,940.00         100% I 100%

J68228763005 4/8/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරා ග� පාසැ� වල කෘ� බලකාය! 

��Q�ම "G! ෙගව" වගා සංවHධනය

1,271,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,271,000.00     1,268,002.50      100% I 100%

K68228763006 9/5/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO කෘ�කාH8ක fෙෂේතෙO පවHධනය 

උෙදසා  Xළධා�!  හා ෙගො�! ස" තාfෂjක අ�දැF  

�වමා� F�ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක FIම

535,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 700,000.00        534,930.00         100% I 100%

K68228763007 4/8/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW කෘ�කාH8ක දැ�ම  ඉහල 

නැං�ම සඳහා  කෘ� පවHධනය ස�යf �යා�මක FIම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 300,000.00        299,885.00         100% I 100%

K68228763008 4/8/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO කෘ� ෙබෝගය!ට වැලෙඳන ගැට~ 

Xරාකරණය FIම   සඳහා ස්"ර ෙබෝග සායන වැඩසටහ! 

පැවැ��ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 300,000.00        299,970.00         100% I 100%

D68212163009 12/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා වැD හා අ�9  සංවHධනය FIම

4,858,700.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     4,623,442.99      95% I 100%

D68212163010 12/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා ඇල මාHග  සංවHධනය FIම

4,609,680.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     4,588,164.24      100% I 100%



D68212163011 12/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වගා ª  වලට  පෙDශ පහ_ක  සැප�ම

2,999,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,628,377.21      88% I 100%

K68214163012 4/20/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ජනපද ලාÑ! ෙවත ලබා[ ඇ� ඉඩ  වල 

ඇ� ගැට~ Zස[ෙ  ජංගම ෙසේවා වැඩසටහන

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N68214563013 12/30/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශය "ල  ජනපද ඉඩ  

සංරfෂණය සදහා සංවHධන ව�ාපෘ� �යා�මක FIම හා 

ජනපද 02 f ආදHශ ජනපද ෙලස සංවHධනය FIම.

2,140,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 2,350,000.00     2,133,312.90      100% I 100%

N68216763015 4/28/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පජාව ස�ව Xෂ්පාදනයට ෙයො�FIම 

සඳහා අවශ� පහ_ක  සැප�ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 5,552,270.00     5,493,909.40      110% I 100%

N68216763016 5/11/2016

ප�ලාÑ!ට පú ෛවද� ෙසේවාව! පහ_ෙව! ලබාගැcම 

සඳහා ග පහ �ස්Èfකය "ල ආදHශ පúෛවද� කාHයාල 2f 

ස්ථාපනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

J68228663017 9/5/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ල නාග�ක හා අHධ නාග�ක පෙ;ශය!� 

Xවාස p8වල ෙගව" ආදHශන XHමානය  FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     871,830.75         87% I 100%

G68228763018 5/27/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධානවලට අවශ� 

ය!ෙතෝපකරණ හා ෙගොZ උපකරණ සැප�ම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     186,300.00         93% I 100%

N68228763020 5/27/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ල පාර ප�ක ෙ;<ය සහ� Xෂ්පාදනය 

සඳහා Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධන වල ෙගො�! නැ�� FIෙ   

වැඩසටහ! පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය -                     163,600.00         82% I 100%

N68228763021 12/30/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ම�වගා ක�ව!ෙW ස8� හා 

Gයාප�ං� ෙගොZ ස8�වල සමා{කය!ෙW Xෂ්පාදන 

��ගැ!Zම සඳහා එම ස8� සZබල ගැ!�ම. 

 
855,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     838,878.85         98% I 100%



N68218464001 12/30/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ල ෙකොස් වගාව ව�ා©ත FIම ම�! 

ෙකොස් ආ¦ත Xෂ්පාදන සඳහා ජනතාව ෙපළඹ�ම - අ�යර 1

1,770,200.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,800,000.00     1,770,200.00      100% I 100%

G68228764004 4/7/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO කා�කාH8ක කටu" පවHධනය උෙදසා 

�යාකාI ෙගොZ සංZධාන ෙවත කෘ� උපකරණ ලබා �ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     997,235.00         100% I 100%

J68228764005 4/8/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරා ග� පාසැ� වල කෘ� බලකාය! 

��Q�ම "G! ෙගව" වගා සංවHධනය

1,068,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,068,000.00     1,067,954.00      100% I 100%

K68228764006 9/5/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO කෘ�කාH8ක fෙෂේතෙO පවHධනය 

උෙදසා  Xළධා�!  හා ෙගො�! ස" තාfෂjක අ�දැF  

�වමා� F�ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක FIම

415,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 700,000.00        411,727.50         99% I 100%

K68228764007 4/8/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW කෘ�කාH8ක දැ�ම  ඉහල 

නැං�ම සඳහා  කෘ� පවHධනය ස�යf �යා�මක FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 400,000.00        394,849.60         99% I 100%

K68228764008 4/8/2016

ෙකොළඹ  �ස්ÈfකෙO කෘ� ෙබෝගය!ට වැලෙඳන ගැට~ 

Xරාකරණය FIම   සඳහා ස්"ර ෙබෝග සායන වැඩසටහ! 

පැවැ��ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 300,000.00        299,850.00         100% I 100%

D68212164009 12/21/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා වැD සංවHධනය FIම

960,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     957,275.00         100% I 100%

D68212164010 12/21/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා අ�9 සංවHධනය FIම

1,765,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     1,710,054.77      97% I 100%

D68212164011 12/21/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා ඇල මාHග  සංවHධනය FIම

8,700,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     8,337,471.08      96% I 100%



D68212164012 12/21/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වගා ª  වලට  පෙDශ පහ_ක  සැප�ම

3,620,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     3,618,352.38      100% I 100%

K68214164013 4/20/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ජනපද ලාÑ! ෙවත ලබා[ ඇ� ඉඩ  වල 

ඇ� ගැට~ Zස[ෙ  ජංගම ෙසේවා වැඩසටහන

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N68214564014 4/20/2016

ෙකොළඹ  �ස්ÈfකෙO පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශය "ල  ජනපද ඉඩ  

සංරfෂණය සදහා සංවHධන ව�ාපෘ� �යා�මක FIම හා  

ජනපද 02 f ආදHශ ජනපද ෙලස සංවHධනය FIම.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 1,500,000.00     1,500,000.00      100% I 100%

N68216764017 4/28/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පජාව ස�ව Xෂ්පාදනයට ෙයො�FIම 

සඳහා අවශ� පහ_ක  සැප�ම

4,400,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     3,542,848.70      81% I 100%

N68228764018 12/27/2016

ඊ රාජ� ප�ප��යට අ�ගත �ම සඳහා ෙතොර"� තාfෂණය 

�Gක කරග� ෙ�ඛණාගාර කමෙDදයf සැක�ම

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 300,000.00        600,000.00         100% I 100%

N68216764019 5/11/2016

ප�ලාÑ!ට පú ෛවද� ෙසේවාව! පහ_ෙව! ලබාගැcම 

සඳහා ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ල ආදHශ පú ෛවද� කාHයාල 2 

f ස්ථාපනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

N68214664020 5/13/2016

ජනපදලාË! ෙW ඉඩ  fෙෂේතය �§බඳ පව�න ගැට~ අවම 

FIම සඳහා වැඩසටහනf  පැවැ��ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     350,000.00         100% I 100%

G68228764022 5/27/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධානවලට අවශ� 

ය!ෙතෝපකරණ හා ෙගොZ උපකරණ සැප�ම

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 600,000.00        393,380.00         66% I 100%

N68228764024 5/27/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ල පාර ප�ක ෙ;<ය සහ� Xෂ්පාදනය 

සඳහා Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධන වල ෙගො�! නැ�� FIෙ   

වැඩසටහ! පැවැ��ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය 600,000.00        552,669.00         92% I 100%



N68218464025 12/27/2016

ද�දතාවය �Q දැnම උෙදසා ෙකොළඹ �ස්×fකය "ළ නාග�ක 

ෙගව" ස්ථාපනය FIම

510,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     505,236.00         99% I 100%

N68218465001 12/30/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ල ෙකොස් වගාව ව�ා©ත FIම ම�! 

ෙකොස් ආ¦ත Xෂ්පාදන සඳහා ජනතාව ෙපළඹ�ම - අ�යර 1

591,557.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 700,000.00        581,707.50         98% I 100%

G68228765004 4/7/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO කා�කාH8ක කටu" පවHධනය උෙදසා 

�යාකාI ෙගොZ සංZධාන ෙවත කෘ� උපකරණ ලබා �ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,985.00         100% C 60%

J68228765005 4/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරා ග� පාසැ� වල කෘ� බලකාය! 

��Q�ම "G! ෙගව" වගා සංවHධනය

661,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 661,000.00        660,920.00         100% I 100%

K68228765006 9/5/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO කෘ�කාH8ක fෙෂේතෙO පවHධනය 

උෙදසා  Xළධා�!  හා ෙගො�! ස" තාfෂjක අ�දැF  

�වමා� F�ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 800,000.00        400,000.00         100% I 100%

K68228765007 4/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO කෘ� ෙබෝගය!ට වැලෙඳන ගැට~ 

Xරාකරණය FIම   සඳහා ස්"ර ෙබෝග සායන වැඩසටහ! 

පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 200,000.00        199,960.00         100% I 100%

K68228765008 4/8/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ජනතාවෙW කෘ�කාH8ක දැ�ම  ඉහල 

නැං�ම සඳහා  කෘ� පවHධනය ස�යf �යා�මක FIම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 300,000.00        299,996.00         100% I 100%

D68212165009 8/10/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා වැD  සංවHධනය FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     367,587.00         92% I 100%

D68212165010 12/21/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා අ�9  සංවHධනය FIම

1,772,750.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     1,772,745.81      100% I 100%



D68212165011 12/21/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා ඇල මාHග සංවHධනය FIම

8,991,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     8,817,148.91      98% I 100%

D68212165012 12/21/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO වගා ª  වලට  පෙDශ පහ_ක  සැප�ම

4,045,070.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     3,980,456.17      98% I 100%

K68214165013 4/20/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO ජනපද ලාÑ! ෙවත ලබා[ ඇ� ඉඩ  වල 

ඇ� ගැට~ Zස[ෙ  ජංගම ෙසේවා වැඩසටහන

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

N68214565014 12/30/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශය "ල  ජනපද ඉඩ  

සංරfෂණය සදහා සංවHධන ව�ාපෘ� �යා�මක FIම හා  

ජනපද 02 f ආදHශ ජනපද ෙලස සංවHධනය FIම.

3,042,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 3,150,000.00     3,040,265.20      100% I 100%

H68216765015 4/28/2016

පළා� පú ෙරෝහල න�කරණය FIම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 2,000,000.00     1,597,944.90      80% I 100%

N68216765016 4/28/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පජාව ස�ව Xෂ්පාදනයට ෙයො�FIම 

සඳහා අවශ� පහ_ක  සැප�ම

2,600,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 2,600,000.00     2,591,112.75      100% I 100%

N68216765017 5/11/2016

ප�ලාÑ!ට පú ෛවද� ෙසේවාව! පහ_ෙව! ලබාගැcම 

සඳහා ක~තර �ස්Èfකය "ල ආදHශ පúෛවද� කාHයාල 2f 

ස්ථාපkය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව -                     1,000,000.00      100% I 100%

G68228765019 5/27/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධානවලට අවශ� 

ය!ෙතෝපකරණ හා ෙගොZ උපකරණ සැප�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය 200,000.00        151,181.67         76% I 100%

N68228765020 9/6/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO කෘ� Xෂ්පාදන ඉහළ නැංZම සඳහා 

Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධාන සZබල ගැ!�ම

140,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     117,851.60         84% I 100%



N68228765021 5/27/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ල පාර ප�ක ෙ;<ය සහ� Xෂ්පාදනය 

සඳහා Gයාප�ං� ෙගොZ සංZධන වල ෙගො�! නැ�� FIෙ   

වැඩසටහ! පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය 200,000.00        189,598.00         95% I 100%

K68228765022 10/14/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ ප�සර �තකා` කෘ�කාH8ක කමෙDද 

පචGත F�ම සඳහා ෙගව"වගා පවHධන  වැඩසටහනf 

�යා�මක F�ම.

850,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 850,000.00        763,447.60         90% I 100%

K68228762001 12/27/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ත�ණ ��ස කෘ�කHමා!තයට ෙයො� FIම 

සඳහා ගා`ය කෘ�කාH8ක සහයකය! ��9 FIෙ  වැඩ 

සටහන

130,257.50         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 130,257.50        130,257.50         100% I 100%

N68228762003 12/27/2016

කෘ�කාH8ක හා ස�ව Xෂ්පාදන කටu"වල  ඵලදාPතාවය 

වHධනය FIම සඳහා ෙගො�!ෙW ෙතොර"� ඇ"ල� ද�ත 

ප;ධ�යf සැක�ම

867,367.50         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 900,000.00        864,867.50         100% I 100%

N68228762004 12/27/2016

 ස�ව Xෂ්පාදන  හා කෘ�කාH8ක Xෂ්පාදන වල  

ඵලදාPතාවෙO bණා�මක තතවය පව�වා ගැcම සඳහා ෙසේවා 

ප;ධ�ෙO ධා�තාව වැt�u9  FIම

2,928,688.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,600,000.00     2,926,943.57      100% I 100%

N68228762005 12/27/2016

ඵලදාP ෙගව" සැක�මට ජනතාව ෙපළඹ�ම "G! 

කෘ�කාH8ක කටu" පවHධනය FIම (නාග�ක පෙ;ශවල 

ජනතාව සඳහා ෙගව" වගාව හ¶!වා [ම හා ෙගව" ආදHශන 

ඇ� FIම)
188,975.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 200,000.00        183,645.00         97% I 100%

N68228762006 5/3/2016

කෘ�කාH8ක හා ස�ව Xෂ්පාදන කටu" පවHධනය  උෙදසා  

පHෙOෂණ කටu" EYFIම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 400,000.00        399,500.00         100% I 100%

N68228762007 12/27/2016

කෘ�කාH8ක හා ස�ව Xෂ්පාදන පවHධන කටu" 

ස බ!ධෙය! �~� ෙලස පජාව දැ�ව� FIම සඳහා පචාරක 

වැඩ සටහ! �යා�මක FIම

1,504,260.36      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,600,000.00     1,505,670.36      100% I 100%

N68228762008 5/27/2016

ෙවළඳ ෙපොළ �~� FIම සඳහා, Xෂ්පාදන ෙවළඳ ෙපොළට 

හ¶!වා [ෙ  අර�j!  අදාල ෙවළඳ ෙපොල පවHධනය සඳහා 

ෙවළඳ පදHශනයf පැවැ��ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය -                     683,906.31         98% I 100%



K68228762009 12/30/2016

කෘ�කාH8ක ෙතොර"� ප;ධ�ය ස්ථාපනය FIම "§! 

ආය�ක කටu"වල ධා�තා සංවHධනය

2,665,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය -                     2,665,000.00      100% I 100%

N68218462010 12/30/2016

බස්නා�ර පළාත "ළ ෙකොස් වගාව ව�ා©ත FIම මø! ෙකොස් 

ආ�ත Xෂ්පාදන සදහා ජනතාව ෙපළඹ�ම

136,243.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය -                     136,243.00         100% I 100%

N67215462001 12/30/2016

බස්නා�ර පළාත "ළ ෙකොස් වගාව ව�ා©ත FIම ම�! ෙකොස් 

ආ¦ත Xෂ්පාදන සඳහා ජනතාව ෙපළඹ�ම

708,255.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     678,405.00         96% I 100%

N67215462002 12/30/2016

බස්නා�ර පළාත "ළ ෙකොස් වගාව ව�ා©ත FIම ම�! ෙකොස් 

ආ�ත Xෂ්පාදන සඳහා ජනතාව ෙපළඹ�ම

1,191,745.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය -                     1,191,745.00      100% I 100%

N64216962300 6/15/2016

බස්නා�ර පළාත "ළ ප�සර �තකා` සෙමෝධාන ෙගොZපලව� 

�යා�මක FIම "§! ස�ව පාලන ෙගො�! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම හා පජාවෙW ෙපෝෂණ ත�වය ඉහල 

නැං�ම
4,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 4,000,000.00     3,999,899.38      100% I 100%

N64216962301 6/15/2016

බස්නා�ර පළාත "ල ස�ව Xෂ්පාදන පවHධනය සදහා 

ෙකොටෙදjයාව තෘණ ස ප� ඒකකය වැt�u9 FIම හා නව 

ෙපෝෂණ වැඩසටහ! හY!වා [ම "§! ස�ව Xෂ්පාදනය 

ඉහළ නැං�ම.
2,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 2,000,000.00     1,985,579.45      99% I 100%

N64216162001 4/4/2016

බස්නා�ර පළා� අh ආදාය ලාÑ F� Xෂ්පාදකP! ආHëක 

වශෙය! සZබල ගැ!�ම ෙදවන අදායර

10,000,000.00    අමා.ෙ�.

 අධ�fෂ 

පළා� ස��ව 

Xෂ්පාදන 

ෙදපාHතෙ !

"ව 10,000,000.00   9,728,319.50      97% I 100%

D63212163500 10/13/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා වා� ප;ධ�ය සංවHධනය FIම

510,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     474,022.80         93% I 100%

D63212164500 10/13/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා වා� ප;ධ�ය සංවHධනය FIම

3,534,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     3,395,559.01      96% I 100%



D63212165500 10/13/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO වා� පහ_ක  සපයන ලද ª  පමාණය 

වැt FIම සඳහා වා� ප;ධ�ය සංවHධනය FIම

956,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     902,281.78         94% I 100%

G63219862500 10/7/2016

බස්නා�ර පළාත "ළ කෘ�කාH8ක කටu" පවHධනය FIම 

උෙදසා Gයාප�ං� ෙගොZ ස8� සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා[ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     4,999,613.00      100% I 100%

G63212862501 10/7/2016

පළා� වා�මාHග ෙදපාHතෙ !"ව සඳහා බාS හා එස්කැෙDටH 

8ල[ ගැcම

32,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     32,000,000.00    100% I 100%

G63217862502 10/10/2016

බස්නා�ර පළාත "ළ Åවර කHමා!තෙO Xu"²ව! සZබල 

ගැ!�ම සඳහා Åවර උපකරණ ලබා[ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,997,588.00      100% I 100%

H63228762503 10/13/2016

ෙබෝ�වල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනය සඳහා ෙදමහ� 

��9 මධ�ස්ථානයf ඉ�FIම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     5,821,864.17      58% I 100%

N62228647500 5/23/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝ�වල ෙසේවා සංස්කරණ 

අභ�ාස  ආයතනය සඳහා ෙදමහ� ��9 මධ�ස්ථානයf 

ඉ�FIම.

10,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 10,000,000.00   10,000,000.00    100% I 100%

N62215462500 12/30/2016

බස්නා�ර පළාත "ළ ෙකොස් වගාව ව�ා©ත FIම ම�! ෙකොස් 

ආ¦ත Xෂ්පාදන සඳහා ජනතාව ෙපළඹ�ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අwකා�ය -                     2,000,000.00      100% I 100%

N61212106500 12/19/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO 331/� වට;දර බට�ර 

ගාම ෙසේවා වසෙ  බලවල ෙව�යාය ඇල ú;ධ FIම

148,082.28         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 150,000.00        148,082.28         100% I 100%

N61219829500 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මාක!දන 

නැෙගන�ර ෙගොZ සංZධානයට උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% Q 0%



N61219831500 9/28/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අරප!ගම අ�ණ~ 

ෙගොZ සංZධානයට උපකරණ ලබා[ම

35,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     34,200.00           98% I 100%

H67212107500 10/20/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙගොඩෙගදර ප!සල අසල 

ෙව�යාෙO Zෙ� හා m�¶ෙකොQව ෙව�යාෙO ඇ�ව� ú;ධ 

FIම

67,981.60           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 70,000.00          67,981.60           100% I 100%

K61561801001 2/12/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාස� අධ�ාපනය ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

H61563101002 2/17/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�ෙපොල ෙබෝw�fඛාරාම 

Zහාරස්ථානෙO  දහ  පාස�  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

N61582801004 3/17/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     99,970.00           100% I 100%

N61584801005 4/6/2016

��ල�Aය පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW ෙපර පාස� 

අධ�ාපන දැ�ම  පවHධනය FIම

60,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     59,685.00           99% I 100%

N61561801006 5/6/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�/අස්සැ!නාව�ත  

පාථ8ක Zද�ාලයට  ඡායා �ටප� ය!තයf    ලබා [ම "G! 

පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන දැ�ම ධා�තාවය පවHධනය FIම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

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

N61561801007 5/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මැ�ලවෙගදර මහා 

Zද�ාලෙO  �ස්තකාලයට උපකරණ ලබා [ම "G! ඔ�!ෙW  

අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැං�ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     25,000.00           100% I 100%

N61584801008 5/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW ෙපර පාස� 

අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැං�ම

144,230.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     143,500.00         99% I 100%



N61561801009 5/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාසැ�වල අh  ආදාය  ලාÑ 

 ප��වල  පාස�  අධ�ාපනය  ලබන  ද�ව! සඳහා පාස�  

උපකරණ ලබා [ම "G! ඔ�!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය 

ඉහළ නැං�ම
250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     249,200.00         100% I 100%

H61563101010 5/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO mඩග මන � _දHශන 

ෙ��යාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා 

ග!නා  � ම�!ද ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

H61563101011 5/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  උ�ලලෙපොල  �  

_ගතවනාරාම  Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

N61561801013 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල  E_ ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම "G! ඔ�!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     299,992.50         100% I 100%

N61584801014 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස�  සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW ෙපර පාස� 

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     99,715.00           100% I 100%

N61563801015 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G!  දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     299,572.00         100% I 100%

N61582801016 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     199,980.00         100% I 100%

N61561801017 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO 8�/ෙDරෙගොඩ��ල මහා 

Zද�ාලෙO සංøත අංශය සඳහා සංøත උපකරණ ෙලස 

සHපනාවf ලබා [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW කලා  

හැFයාව!  පවHධනය FIම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     35,000.00           100% I 100%

H61563101018 6/15/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO හ�ෙ© � �X!දාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%



N61563101019 7/21/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන අකරගම ගෙ�ව�ත � 

ෙබෝwරාජාරාම  Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

N61563101020 7/21/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන බඩ�ගම 

අඹෙහේනව�ත � ම�!දාරාම  Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

H61561101021 8/3/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අකරගම bණදාස කXQ 

ZYහෙ� සංවHධන කටu" EY FIම

15,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     10,400.05           69% I 100%

F61561801022 10/13/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පාස� වල ඉෙග�ම ලබන 

අh ආදාය  ලාÑ  ප��වල පාස� E_! සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා [ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     499,980.00         100% I 100%

K61561802001 2/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාස� අධ�ාපනය ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     99,750.00           100% I 100%

H61563102002 2/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහොරෙහේන Zහාරස්ථානෙO දහ  

පාස�  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 102,320.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102003 2/17/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  හ�ස්ච!ද  Zහාරස්ථානෙO  

දහ  පාස� අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 50,910.00          50,000.00           100% I 100%

F61563802004 2/18/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං�  ෙහොරෙහේන 

Zහාරස්ථානෙO  දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 49,724.00          49,724.00           99% I 100%

F61561802005 2/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ��තාන Zද�ාලයට අවශ� 

උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     48,016.70           96% I 100%



H61561102006 2/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බ qmGය ෙජෝ! ද බැ©Aස්= 

මහා ZYහලට සcපාරfෂක පහ_ක  ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     96,908.30           97% I 100%

H61561102007 2/17/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ව�ෙපොල රතනසාර  

කjෂ්ඨ ZYහෙ� ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     78,086.90           78% I 100%

H61563102016 3/16/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කටාන � වHධනාරාම  

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට  ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,800.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102021 3/16/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දm9  ක�රාන � Y8!දාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 75,333.00          75,000.00           100% I 100%

H61563102022 3/16/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බටප�තල  සා!ත ෙතෙHසා  

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 105,300.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102023 4/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  �Ãව රාජපfෂ�රෙO 

ෙ;වස්ථානෙO සංවHධන කටu" EY FIම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 70,055.00          70,000.00           100% I 100%

N61582802024 4/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 74,800.00          74,800.00           100% I 100%

N61584802025 4/25/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස�  වල 

අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැං�ම අර�9  කරෙගන  එම ෙපර 

පාස�  සඳහා උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන 196,744.00        196,744.00         98% I 100%

N61563802026 5/4/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ශා!ත ෙතෙHසා දහ  

පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 39,956.00          39,956.00           100% I 100%



N61582802028 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     225,000.00         100% I 100%

N61584802029 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙපර පාස�  සඳහා  

උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන 199,307.00        199,307.00         100% I 100%

H61563102030 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  වලාන  � _මනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 150,793.00        150,000.00         100% I 100%

H61563102031 5/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  මඩවල  �  ෙබෝÅපාදපාරාම  

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,008.00        200,000.00         100% I 100%

H61563102032 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙහරෙහේන F�ලා�Aය 

ම�!දාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 58,434.00          50,000.00           100% I 100%

H61563102033 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අ බල ��ල  ගංගාරාම  

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 158,875.00        150,000.00         100% I 100%

H61563102034 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  GයනෙW��ල _Z_;ධාරාම  

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,085.00        200,000.00         100% I 100%

H61563102035 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  උ"� ක�රාන ශාඛ��හ  

ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථාන  Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,800.00        100,000.00         100% I 100%

N61561902036 5/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

ම�!   ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට අෙ©f�ත 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ  ආධාර  ලබා [  

��9 පාඨමාලා පැවැ��ම "G! ඔ�! සZබල ගැ!�ම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     120,419.76         80% I 100%



N61561902037 5/12/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

ම�!   ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට අෙ©f�ත 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ  ආධාර  ලබා [ම

600,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     598,100.00         100% I 100%

H61563102038 5/19/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�ව!ෙගොඩ, ¡නAයන, 

මඩවල ෙබෝwපාදාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 207,768.00        200,000.00         100% I 100%

H61563102039 5/30/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙහොරෙහේන ම�!දාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා  

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 119,001.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102042 6/14/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝ©�ව, ශා!ත �G©ෙ!� 

ෙ;වස්ථානයට අය� ශා!ත Xmලස් �XY ෙ;වස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 60,198.00          60,000.00           100% I 100%

H61563102043 6/14/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO කටාන ආtඅ බලම Zජය ෙබෝw 

Zහාරස්ථානෙO   ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 75,016.00          75,000.00           100% I 100%

N61563102045 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන මඩවල � 

ෙබෝwපාදපාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,622.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102046 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන වලාන  �  _මනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,636.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102047 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන කටාන  �  වHධනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,176.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102048 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන ක�රාණ  �  

Y8!දාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,087.00        100,000.00         100% I 100%



N61563102049 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන F�ලා�Aය 

ද8!නගහව�ත  ¨Hය ෙ;aකාරාම  Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 101,280.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102050 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන දාෙගො!න ෙහොරෙහේන 

ම�!දාරාම  Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,125.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102051 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන ���ගස්කQව ෙf.�. ද 

E�වා �රෙO ආන!ද ZෙDකාශම  Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,293.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102052 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන  �Ãව  අªනවාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,024.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102053 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන  �Ãව අලවm�Aය සාම  

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 50,251.00          50,000.00           100% I 100%

N61563102054 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන ආtඅ බලම 

y�ලව�ත � ZජයෙබෝÅ  Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,101.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102055 7/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන කටාන සා!ත 

ෙතෙHසා ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 300,445.00        300,000.00         100% I 100%

H61563102056 9/7/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආtඅ බලම � _මංගල 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,485.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102057 9/7/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මඩවල  �  ෙබෝÅපාදාරාමය  

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,146.00        100,000.00         100% I 100%



H61563102058 9/22/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ බල ��ල ගංගාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,450.00        100,000.00         100% I 100%

F61563802059 10/26/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමෙතෝ�ස්ත 

ෙ;වස්ථානයට අ�බ;wත  දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා 

[ම

32,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 31,914.00          31,914.00           100% I 100%

G61563802060 12/19/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කQනායක � 

ෙබෝÅරතනාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා 

[ම

54,230.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     53,469.65           99% I 100%

G61563802061 12/22/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� කQනායක �Ãව 

නගර සභා �මාෙD ��A ජයවHධන�රය කෙතෝGත 

ෙ;වස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 29,641.00          29,641.00           99% I 100%

K61561803001 2/17/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 99,750.00          99,750.00           100% I 100%

N61561803002 3/3/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

ම�! ��9ව ලැÍ ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට 

අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර 

ලබා �ම
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     499,976.00         100% I 100%

H61563103003 4/22/2016

`ග�ව පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Y!ග��Aය ශා!ත ම�යා  

මWදෙ�නා  ෙ;වස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය  ලබා [මට  ෙයොදා 

ග!නා  ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 499,919.00        499,919.00         100% I 100%

K61561903004 10/3/2016

`ග�ව   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

ම�!  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට අෙ©f�ත 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලා පැවැ��ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 194,000.00        194,000.00         97% I 100%

H61563103005 3/18/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ද~වෙකොQව ú;ධ $� 

�XY!ෙW ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 99,997.25          99,997.25           100% I 100%



H61563103006 3/18/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ක=Qව  ú;ධ ෆැ!Eස් සාෙ�ස්  

�XY!ෙW ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 99,992.50          99,992.50           100% I 100%

H61561103007 3/18/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ද~වෙකොQව ශා!ත ආනා 

පාථ8ක Zද�ාලෙO p8ය  සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 46,319.00          40,208.15           80% I 100%

F61561803008 7/26/2016

`ග�ව    පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ලfෂ්8 ධHමÃත $Gක 

��ෙවනට ඡායා �ටප� ය!තයf සහ ම�A`�යා  

ෙපොෙජfටH  ය!තය සහ  �රය   ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 177,356.00        177,356.00         89% I 100%

N61582803009 6/24/2016

`ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

800,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 793,310.00        793,310.00         99% I 100%

N61563803010 5/4/2016

`ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙබෝලවලාන 

සදාසරණ ෙදDමැY�  දහ  පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා [ම

75,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 73,116.00          73,116.00           97% I 100%

N61561903011 5/16/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

ම�!  ��9ව ලැÍ  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට 

අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා  උපකරණ ආධාර 

ලබා [ම "G! ඔ�! පවHධනය FIම
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 498,359.00        498,359.00         100% I 100%

N61582803012 6/1/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �Aපන ශා!ත ම�යා 

¢ඩා ස8�යට ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 24,840.00          24,840.00           99% I 100%

N61563803013 7/22/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ෙප�ය��ල, 

ර�මානාඛාත, අංක : 18/12 � ��A දා�� &Hකා! අ� කI  

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� 

ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම
25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 24,270.00          24,270.00           97% I 100%

N61561803014 8/3/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ද~වෙකොQව, ෙකො��කෙ� 

`ග/ශා!ත ආනා ZYහල සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! 

පාස� ද�ව!ෙW ¢ඩා mසලතාවය! නංවා¬ම

15,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 150,000.00        15,000.00           100% I 100%



F61584803015 10/10/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙකො��කෙ�, 

ෙපෝරෙතොට, තfFයා පාර, අංක : 49/8�  � ��A  

_ෙලPමාXයා ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා [ම

15,000.00           පා.ෙ� පා.ෙ�-`ග�ව 14,392.00          14,392.00           96% I 100%

N61582803016 12/27/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං�  ¢ඩා ස8�  ¢ඩා  

උපකරණ ලබා [ම "G!  ¢ඩක ¢�කාව!ෙW  ¢ඩා 

mසලතාවය නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 29,700.00          29,700.00           99% I 100%

F61561803017 10/28/2016

`ග�ව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ  ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ  ලබා 

[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 99,994.00          99,994.00           100% I 100%

K61563903018 11/2/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   ඉෙග�ම ලබන ද�ව!  සහ 

පජාව සඳහා    සංස්කෘ�ක හා කලා  වැඩසටහනf පැවැ��ම 

"G! එn  සංස්කෘ�ක හා  කලා උ�මය! සංරfෂණය FIම

70,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 70,000.00          68,750.00           98% I 100%

H61563103019 11/28/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබෝලවලාන කාXfක 

ෙ;වමාතා ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 49,833.00          49,833.00           100% I 100%

K61561804001 2/17/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අh ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා [ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     75,000.00           100% I 100%

K61561804003 3/17/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ 

ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා [ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     149,998.00         100% I 100%

H61563104004 3/17/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙදොරණාෙගොඩ 

ෛම×වHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N61561604006 3/21/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�/ෙහොර පැ�ල 

�ලZමල මහා Zද�ාලෙO { නාස්Af  ¢ඩාවට අදාල උපකරණ 

 ක=ටල ලබා [ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     150,000.00         100% I 100%



H61561104007 3/21/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�/��යව�ත කXෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     196,170.00         98% I 100%

K61561804008 3/21/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ  

ප��වල  පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා [ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     499,999.00         100% I 100%

K61561804009 3/21/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ආරංගාව පාථ8ක 

Zද�ාලෙO ඉෙග�ම ලබන  අh ආදාය  ලාÑ  ප��වල  

ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     199,984.90         100% I 100%

F61561804010 4/5/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/8� බලතව කXෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO ගෘහ Zද�ාගාරයට   මහන මැ�මf  ලබා [ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     35,000.00           100% I 100%

N61561804011 4/6/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අඩ ආදාය  ලාÑ 

ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� 

උපකරණ  ලබා [ම

160,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     160,000.00         100% I 100%

N61563804013 4/6/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  දහ  පාස� 

සඳහා  උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

දැ�ම  පවHධනය FIම

260,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     259,870.00         100% I 100%

N61561804014 5/10/2016

8�ව!ෙගොඩ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�/මාරෙපොල  මහා 

Zද�ාලය සඳහා   'Hය වාදන   උපකරණ  ක=ටල  ලබා [ම 

"G! පාස� ද�ව!ෙW කලා mසලතාවය පවHධනය FIම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     200,000.00         100% I 100%

N61561804015 5/6/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�/යටගම  පාථ8ක 

Zද�ාලයට �දණ ය!තයf ලබා [ම  "G! පාස� ද�ව!ෙW 

අධ�ාපන දැ�ම ධා�තාවය පවHධනය FIම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

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

N61563804019 7/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන කටu"  නංවා¬ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     149,512.00         100% I 100%



H61563104020 9/7/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO y�ලව�ත � ෙසෝමාව½ 

Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා  

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

H61563104021 12/23/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�ව!ෙගොඩ රජමහ  

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

H61563104022 9/7/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO යAයන Zජයමංගලාරාම  

Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා   

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

G61561804023 11/23/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�/මාරෙපොල මහා   

Zද�ාලයට ම�A `�යා ෙපොෙජfටරයf  හා උපකරණ ලබා [ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     124,270.00         99% I 100%

N61561804026 11/10/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�/ඕපාත bණාන!ද 

Zද�ාලයට  ෙෆොෙටෝ ෙකො� මැ�! එකf ලබා [ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     102,350.00         82% I 100%

K61561805002 11/21/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/8�  බට¬ය කXෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO  2 ෙශේjෙO ඉෙග�ම ලබන අh ආදාය  ලාÑ 

ප�ලක E_Zයf වන �.එ�.එ . අ��තරා mමා� E_Zයට 

පාස� උපකරණ ලබා [ම
5,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     5,000.00             100% I 100%

H61563105003 5/18/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  දංඕZට, ෙDරෙගොඩ, පාර` 

ධHමාශම Zහාරස්ථාන  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu"  Xම  FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     90,068.00           90% I 100%

H61563105004 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO හා�Aගම ජය_මනාරාමය 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ�  ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     180,141.00         90% I 100%

H61563105005 6/10/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වhව�ත ජය_මනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ�  ප�සංස්කරණ   කටu" EY   

 FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     26,390.00           88% I 100%



H61563105008 5/12/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙත!නාගම, අෙä�ස්ස  

ෛශලතලාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     73,534.00           74% I 100%

H61563105009 5/12/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැබැ�ලZට, අෙä�ස්ස, 

ධHමඅ�ය ෙසේනාසන Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     90,035.40           90% I 100%

H61563105010 5/12/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ග�ග�ව, ෙDය!ෙගොඩ, 

ෛචත�ාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     90,005.75           90% I 100%

N61582805011 5/12/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා භා�ඩ ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     299,310.00         100% I 100%

N61563805012 5/17/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හලGය, mඹ�ඔ~ව, 

ෙDය!ෙගොඩ � Zජයාරාම Zහාරස්ථානයට අ�බ;ධ දහ  

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     30,000.00           100% I 100%

N61563805013 6/2/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  `Iගම, F"ලවලාන 

ෛශලකාන!දාරාම රජමහ Zහාරස්ථනාෙO දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     29,600.00           59% I 100%

H61563105015 9/28/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකොටඨාශෙO 8Iගම, b�ෙගොඩැ�ල 

<ලZú;w ෙමෙහX ආරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     14,440.00           29% I 100%

H61561105016 12/5/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `Iගම බප/8� nනෙදXය මහා 

Zද�ාලෙO   ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     76,950.00           77% I 100%

F61582805018 10/31/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පස්යාල, ක]ගම ��A 

එfස� ¢ඩා සමාජය සඳහා ¢ඩා භා�ඩ ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     15,000.00           100% I 100%



H61563106002 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙDය!ෙගොඩ, අලවල, 

ෙපො�b�ෙල! රජමහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,926.00           100% I 100%

K61561806003 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  X=ට�ව ෙබෞ;ධ 

Zද�ාලයට සංøත භා�ඩ ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     99,550.00           100% I 100%

H61561106004 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  ශා!ත ම�යා  

මහා Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G වල සංවHධන කටu" EY FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     129,205.05         86% I 100%

N61561806005 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  ඌරාෙපොල  මධ� 

මහා Zද�ාලයට ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     24,350.00           97% I 100%

H61561106006 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/ග  /අ� � Xශ්ශංක 

Zද�ාලෙO කා� ප;ධ�ය සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     45,500.00           91% I 100%

F61561806007 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  ක�රාග�ල මහා 

Zද�ාලෙO aෂ� නායක/නාPකාව! සඳහා Xළකබා ලබා [ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     75,000.00           100% I 100%

H61563106008 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙDය!ෙගොඩ, නාරංව�ත 

bණE� සඝෙබෝ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00           100% I 100%

F61584806009 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

ක�රාග�ලව�ත, ප!Xල, � ආන!ද ෙපර පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

15,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,990.00           100% I 100%

N61584806010 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙපර පාස�  

සඳහා  උපකරණ ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

280,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     279,960.00         100% I 100%



H61563106011 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙගොඩගම Zහාරස්ථානෙO  

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,880.00         100% I 100%

H61563106012 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO හා�ප!ෙදjය 

මෙහේ�කාරාම  Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,937.00         100% I 100%

H61563106013 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �හා�ය ඉEපතනාරාම  

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H61563106014 4/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙ;Z!පැ!නැ�ල  

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

N61561806015 4/5/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh  ආදාය  ලාÑ ප�� 

වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     99,320.00           99% I 100%

N61561806016 4/7/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබ ��ල �AෙOෙගදර 

මහා Zද�ාලෙO �ස්තකාලයට උපකරණ ලබා [ම

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     20,000.00           100% I 100%

H61563106017 5/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�ග ��ල � ෙබෝÅ 

න!දාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

N61584806018 5/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO X=ට�ව, පනාවල ��A 

EYහ� ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර 

පාස� ද�ව!ෙW  ෙපර පාස� අධ�ාපන දැ�ම  පවHධනය 

FIම
25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,799.84           99% I 100%

N61561806019 12/23/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  �AෙOෙගදර 

පාථ8ක Zද�ාලයට ඊ ෙබෝ� තාfෂණ පහ_ක  ලබා [ම "G! 

පාස� ද�ව!ෙW  අධ�ාපන  ධා�තාවය පවHධනය FIම

103,270.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     103,270.00         100% I 100%



N61561806020 5/11/2016

අ�තනග�ල  පා..ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  X=ට�ව 

ෙරෝමා® කෙතෝGත කXෂ්ඨ   Zද�ාලෙO  'Hය වාදන   

ක�ඩායමට  අවශ�  Xල ඇ¶   ලබා [ම "G! පාස� 

ද�ව!ෙW කලා mසලතාව  පවHධනය FIම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     50,000.00           100% I 100%

N61561806021 5/12/2016

අ�තනග�ල  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/ග  �  

පඤ්ඤා�ස්ස  කXෂ්ඨ Zද�ාලයට ශ�ද  Zකාශන ය!තයf ( 

Auෂ! ස්yකH ) ලබා  [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

ධා�තාවය පවHධනය FIම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     40,500.00           81% I 100%

N61561806022 5/11/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �හා�ය අ� අසාH මධ�  

මහා   Zද�ාලයට  'Hය වාදක  භා�ඩ  ලබා [ම "G! පාස� 

ද�ව!ෙW කලා mසලතාවය පවHධනය FIම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

H61563106023 5/17/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO XකහැAක!ද 

Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය ලබා [ම සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,944.44         100% I 100%

N61563806024 5/18/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� කහෙටෝZට, 

ඕෙගොඩෙපොල, අංක : 105 ��A ම;රස"�  සලා  දහ  

පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     34,250.00           98% I 100%

K61563906026 12/15/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

 සහ පජාවෙW   සංස්කෘ�ක හා ආග8ක උ�මය! සංරfෂණය 

FIෙ   වැඩසටහනf  පැවැ��ම

183,010.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     183,010.00         100% I 100%

N61584806027 9/2/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ඕෙගොඩෙපොල, 

ෙසPයY�ර, අංක : 145/2 � ��A  �! ඉස්ලා8f F!ඩH 

ගා�! ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� 

ද�ව!ෙW ෙපර පාස� අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     15,000.00           100% I 100%

G61584806029 10/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� X=ට�ව, 

ර!ෙපොmණගම ��A නෙවෝද�ා  ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     30,000.00           100% I 100%

G61582806031 10/26/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� �WගහZල, 

උhෙගොඩල, නසාH මාවත ��A {!නාහ් ¢ඩා සමාජය සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,500.00           98% I 100%



F61563806032 11/15/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO �හා�ය, ලා(H හා{යාH 

මාවත, අංක : 235/23/ඒ � ��A _ෙමPයා කා!තා අරාª දහ  

පාසලට උපකරණ  ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,863.60           99% I 100%

K61561806033 12/19/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/ග  කළෙගtෙහේන  

පාථ8ක Zද�ාලයට ම�A `�යා උපකරණ  ලබා  [ම

86,990.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     82,950.00           95% I 100%

N61561806034 12/22/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     24,990.00           100% I 100%

F61584806035 12/21/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� XකහැAක!ද, 

ස�ගස්තැ!න ��A �� ලමාZය සංවHධන මධ�ස්ථාන ෙපර 

පාසල හා ප!Xල  � ආන!ද ෙපර පාසල යන ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම - එf ෙපර පාසලකට �.17000/- 

බැ�!
34,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     33,500.00           99% I 100%

F61561806036 12/27/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  බප/ග   ෙගොරකෙදjය 

පාථ8ක  Zද�ාලයට  ©ලාස්Af �Q ලබා [ම

16,824.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     15,895.00           94% I 100%

N61584807002 4/1/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ��තල�Aෙගොඩ  

ෙපර පාසල  සඳහා  උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ 29,860.00          29,860.00           100% I 100%

N61561807003 4/5/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh  ආදාය  ලාÑ ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා 

[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     50,000.00           100% I 100%

N61563807004 4/5/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 49,910.00          49,910.00           100% I 100%

N61584807006 5/5/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ 199,970.00        199,970.00         100% I 100%



N61582807007 5/5/2016

ග පහ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 224,950.00        224,950.00         100% I 100%

K61563907009 7/13/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාව  සඳහා  ආග8ක 

සංස්කෘ�ක   වැඩසටහනf   පැවැ��ම "G! කලා කටu" 

පවHධනය FIම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     30,000.00           100% I 100%

N61561807010 11/1/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග පහ ෙගෝත`  කXෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO  ෙපර�ග   'Hය වාදක  ක�ඩායම සඳහා  Xල ඇ¶  

හා 'Hය වාදක  භා�ඩ  ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     200,000.00         100% I 100%

N61561807011 7/26/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග පහ තf�ලා  Zද�ාලෙO  

බට�ර   'Hය වාදක  ක�ඩායම සඳහා  අවශ�   උපකරණ  

ලබා [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW කලා mසලතාවය! නංවා¬ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     200,000.00         100% I 100%

N61561807012 7/26/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/ග /ෙගෝත8 කXෂ්ඨ   

Zද�ාලෙO  පාථ8ක අංශෙO  බට�ර 'Hය වාදක ක�ඩායම 

සඳහා  අවශ�   උපකරණ   ලබා [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW 

කලා mසලතාවය! නංවා¬ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

H61563107013 9/26/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO � අ භ�fකාරාම මහා 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා  

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

G61561807014 10/31/2016

ග පහ අධ�ාපන කලාපෙO  න  කරන ලද පාස� සඳහා  ¢ඩා 

භා�ඩ ලබා [ම - එම පාස� පහත දfවා ඇත. 1. ග පහ අ�ර 

මධ�  මහා Zද�ාලය, 2. ග /ගල�Aයාව ෙහේමමා¬ මහා 

Zද�ාලය, 3. ම;Yම ම�ඩාර මහා Zද�ාලය, 4. ග /E;ධාHථ 

mමාර මහා Zද�ාලය, හා 5. ග /බ�ඩාරව�ත පරාකම මහා 

Zද�ාලය  යන පාස� ෙD.
160,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     154,618.75         97% I 100%

F61561807015 12/23/2016

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   ග /ඉ��ෙගොඩ _ජාතා 

පාථ8ක  Zද�ාලයට  ෆැfස්  ය!තයf   ලබා [ම

24,150.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     24,150.00           100% I 100%

G61561807017 12/28/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙකොස්E!න  E� �ලාන!ද 

මහා Zද�ාලයට ප�ගණකයf    ලබා [ම - 1 අ�යර

60,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     60,000.00           100% I 100%



N61561807018 12/28/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙකොස්E!න  E� �ලාන!ද 

මහා Zද�ාලයට ප�ගණකයf    ලබා [ම - 2 අ�යර

45,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     43,500.00           97% I 100%

N61561908001 6/24/2016

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙනොZwම� අධ�ාපන Zෂය 

යටෙ�  ��9 පාඨමාලා හදාරන  ස්වයං ³Fයා  ලාÑ  

කා!තාව! සඳහා  ස්වයං ³Fයා  උපකරණ ආධාර ලබා [ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     499,837.00         100% I 100%

N61582808003 4/19/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,875.00         100% I 100%

H61563108004 2/12/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල Zfෙෂෝප මාතා 

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ�  ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,735.00         100% I 100%

H61563108005 2/11/2016

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO � ස;ධHෙමෝදයාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ඉ�කර� ලබන දහ  පාස� ෙගොඩනැ�Gවල 

ඉ�� සංවHධන කටu" ශම පදනම මත EY FIම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා [ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,995.00           100% I 100%

H61563108006 2/11/2016

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  උ"� බටගම �  ජයවHධනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ඉ�කර� ලබන  Zද�ා[ප  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැ��ෙ�  ඉ�� සංවHධන කටu" ශම පදනම මත EY 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා [ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     200,000.00         100% I 100%

K61561908007 6/24/2016

2015 වHෂෙO ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙනොZwම� 

අධ�ාපන ඒකකය යටෙ�  ස්වයං ³Fයා පාඨමාලා හැදෑ° 

කා!තාව!ෙW වැඩ�~වf පැවැ��ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     112,450.00         37% I 100%

F61563808008 3/1/2016

ජඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වැGග �Aය ශා!ත 

ආනා ෙදD මැYෙH දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,945.00           100% I 100%

K61561808009 3/18/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ  ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා 

[ම

850,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     849,995.00         100% I 100%



H61563108010 3/31/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල Zfෙෂෝප ෙ;වමාතා 

ෙදDමැY� ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" 

EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,735.00         100% I 100%

N61561808011 4/6/2016

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  ��A යfකhව පාථ8ක 

Zද�ාලයට ¬ බh උපකරණ ලබා [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW  

අධ�ාපන දැ�ම ධා�තාවය පවHධනය FIම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     50,000.00           100% I 100%

N61563808012 4/6/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� යfකhව 

ස;ධHෙමෝදයාරාම දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම "G! 

දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  දැ�ම  පවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,000.00           98% I 100%

H61563108013 4/11/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Zfෙශෝප ෙ;ව  මාතා  

ෙදDමැYෙH ෙගොඩනැ��ෙ�  සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,651.00           99% I 100%

H61561108014 5/4/2016

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල ක�එGය පාථ8ක 

ZYහෙ�  ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     196,989.05         98% I 100%

H61563108015 5/3/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Xව!දම � Xෙගෝධාරාම 

Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     299,854.00         100% I 100%

N61561808016 5/3/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඳාන, සා!ත ෙසබස්�ය! 

බාGකා මහා Zද�ාලයට ¬ බh හා උපකරණ ලබා [ම

180,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     179,311.56         100% I 100%

H61563108018 5/5/2016

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රාගම, ව�ෙපොල  �  

Zමලර�නාරාම  Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,840.00         100% I 100%

N61561908019 5/6/2016

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

ම�!   ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට අෙ©f�ත 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ  ආධාර  ලබා [  

��9 පාඨමාලා පැවැ��ම "G! ඔ�! සZබල ගැ!�ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     88,419.76           88% I 100%



N61561808020 5/19/2016

ජාඇල   පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/`ග/රාගම බැEGකා මහා 

ZYහල සඳහා ආරfෂක කැමරා ප;ධ�යf ලබා [ම

450,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     406,400.00         90% I 100%

N61563908021 5/31/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාව  සඳහා  ආග8ක 

සංස්කෘ�ක   වැඩසටහනf   පැවැ��ම "G! කලා කටu" 

පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00         100% I 100%

N61561808022 6/14/2016

ජාඇල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඳාන, සා!ත ෙසබස්�ය! 

මහා   ZYහෙ�   'Hය වාදන   ක�ඩායම සඳහා  Xල  ඇ¶  

ලබා [ම "G! පාස� E_!ෙW කලා mසලතාවය! නංවා¬ම

350,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     334,000.00         95% I 100%

H61563108023 10/10/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රාගම, ව�ෙපොල, E� 

_ද�තාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,605.00         100% I 100%

F61563808024 10/10/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල, ෙද�යාගාත, ශ;ධ ² 

ජපමාල ෙ;වමාතා ෙ;වස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,864.81           100% I 100%

N61563108025 10/19/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ජාඇල Zfෙෂෝප මාතා 

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY FIම 

"G! පජාව "ල අධ�ා�8ක සංවHධනයට ඉඩ සලසා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,742.00         100% I 100%

F61582808026 10/27/2016

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම

3,880.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     3,625.00             93% I 100%

F61563809001 8/24/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං�  හැඳළ ව{රඤ්ඤාණ 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 70,000.00          70,000.00           93% I 100%

H61561109003 5/25/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ම�"මගල ක�ණාර�න 

ෙබෞ;ධ මහ ZYහෙ� පධාන ජල ටැංFය අ��වැtයා FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 200,000.00        112,652.00         56% I 100%



N61582809007 3/2/2016

ව�තල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා  භා�ඩ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 199,900.00        199,900.00         100% I 100%

F61563809008 11/16/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

242,966.35         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 242,966.35        242,966.35         100% I 100%

H61561109009 3/18/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ/ම�"මගල 

ක�ණාර�න ෙබෞ;ධ පාථ8ක ZYහෙ� සංවHධන කටu" EY 

FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 300,000.00        299,413.00         100% I 100%

H61561109010 3/18/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ/ම�"මගල 

ක�ණාර�න ෙබෞ;ධ මහ  ZYහෙ� සංවHධන කටu" EY FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 300,000.00        299,413.00         100% I 100%

N61561809011 4/5/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ¡!ෙක!ද පාථ8ක Zද�ාලෙO 

�ස්තකාලයට ෙපො� ලබා [ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

N61563809012 9/22/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  Ãවව�ත, මාෙබෝල 

රZල"ෆ් ශා¬! ] මා මස්;ජෙO  දහ  පාසලට උපකරණ ලබා 

[ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන ධා�තාවය 

නංවා¬ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,200.00          49,200.00           98% I 100%

N61582809013 5/2/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 124,900.00        124,900.00         100% I 100%

N61561809014 5/12/2016

ව�තල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙකලවර�Aය Zද�ාෙලෝක 

Zද�ාලයට බට�ර 'Hය වාදක භා�ඩ ලබා [ම "G! පාස� 

ද�ව!ෙW කලා mසලතාවය පවHධනය FIම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය 100,000.00        73,600.00           74% I 100%

N61561809016 5/31/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශය "ල  ව�තල අධ�ාපන 

ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ  ප��වල පාස�  අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම "G! ඔ�!ෙW 

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය 500,000.00        499,989.00         100% I 100%



N61561809017 9/26/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ/¡!ෙක!ද පාථ8ක 

ZYහෙ� ¢ඩා ක�ඩායම සඳහා  Xල ඇ¶    ලබා [ම "G! 

පාස� ද�ව!ෙW ¢ඩා mසලතාවය නංවා¬ම

90,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය 90,000.00          90,000.00           100% I 100%

H61563109018 6/16/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO "hෙවෙගදර � ඉEපතනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

K61561909020 9/22/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  සහ  

පජාව සඳහා    සංස්කෘ�ක හා ආග8ක උ�මය! සංරfෂණය 

FIෙ   වැඩසටහනf  පැවැ��ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     -                      0% A 10%

F61563809021 10/10/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හැඳල �රාණ රජමහ 

Zහාරස්ථානෙO � වජඥාන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා 

[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N61563809023 11/28/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං�  හැඳල �රාණ රජ 

මහා Zහාරස්ථානෙO  �   ව{රඥාන  දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� E_ ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම
105,550.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 105,072.00        105,072.00         100% I 100%

H61561110001 1/27/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැල ජනාwප� Zද�ාලෙO 

නව �Z_  මාHගය සාදා Xම FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     182,554.60         91% I 100%

F61584810002 3/1/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

500,000.00         පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර 499,828.00        499,828.00         100% I 100%

K61561810003 9/13/2016

මහර  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  පාස�වල  ඉෙග�ම ලබන  අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     499,978.00         100% I 100%

N61582810004 3/1/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත මහා Zද�ාලෙO �ක= 

¢ඩා ක�ඩායම සඳහා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     99,150.00           99% I 100%



N61582810005 3/1/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම

400,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 399,700.00        399,700.00         100% I 100%

F61563810006 3/1/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස�  සඳහා  

උපකරණ ලබා [ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 486,745.00        486,745.00         97% I 100%

H61563110008 3/3/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග පහ, නාරංවල, _මණnH�  

මහ ��ෙව! Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 49,947.90          49,947.90           100% I 100%

H61563110009 3/3/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ¨�යගම � _දHමාරාම  � 

නාගH]න Zද�ාyඨ මහ ��ෙව! Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 50,807.00          50,000.00           100% I 100%

H61563110010 3/21/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නා"hව � Zජය_!දරාරාම 

ආන!ද  ෙබෝÅ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 51,277.00          50,000.00           100% I 100%

H61563110011 3/28/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO නාරංව�ත _මන nH� මහ 

��ෙව! Zහාරස්ථාන ධHම  ම!�ර ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,900.00          99,900.00           100% I 100%

N61582810012 4/5/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

භා�ඩ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 49,725.00          49,725.00           99% I 100%

H61563110013 8/10/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  F��ලවල  �ෂ්පාරාම 

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ�  ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 299,919.00        224,618.00         75% I 100%

H61561110014 9/20/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වෑබඩ Zද�ා�ප Zද�ාලෙO  

එGමහ!  රංගyඨෙO  ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     492,454.00         98% I 100%



H61561110015 5/6/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වෑබඩ මහා Zද�ාලෙO  සංවHධන 

කටu" EY FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     477,192.80         95% I 100%

H61563110016 5/4/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නාර!වල � _මනnH� මහ 

��ෙව!  Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,900.00          99,900.00           100% I 100%

H61563110017 8/10/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙගෝනෙහේන උෙ©fශාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 104,261.00        100,000.00         100% I 100%

N61582810018 5/4/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 199,925.00        199,925.00         100% I 100%

N61561810020 5/9/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන EY ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම 

"G! ඔ�!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැං�ම

650,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     649,977.00         100% I 100%

H61563110021 5/16/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව"�ගම, අ�9m�ර � ෙබෝÅ 

�fඛාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 49,632.00          49,632.00           99% I 100%

H61561110022 6/23/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත, පහළ කරගහ�ණ, 

මහාෙබෝÅ Zද�ාලෙO සංවHධන කටu"  EY   FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     93,485.40           93% I 100%

F61584810023 10/5/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� F�මැAයාගාර E_මඟ 

ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර 29,200.00          29,200.00           97% I 100%

H61561110024 10/6/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO මහර q��Aය මහා ZYහෙ� 

අභ�!තර මාHගය  සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     489,613.45         98% I 100%



H61561110025 10/5/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  F�මැAයාගාර ෙරෝමා® 

කෙතෝGක ��8 ZYහෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY  FIම

70,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     68,859.00           98% I 100%

G61563810026 10/13/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� 1. මහර, නාරංවල 

_මනnH� ��ෙවනට අ�බ;ධ ධ මාෙලෝක දහ  පාසල හා 2. 

මහර, E�ර~��ල ෛශලාරාම Zහාරස්ථ � {නරතන දහ  

පාසල යන දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා [ම - එf දහ  

පාසලකට �.150000/- බැ�!
300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 29,835.00          29,835.00           10% I 100%

N61561110027 11/17/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැල E�ර~��ල කjෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu"  EY  FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     97,401.00           97% I 100%

G61561810030 10/21/2016

මහර   පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  මහර සංඝ8�තා   මහා ZYහල 

සඳහා ශ�ද Zකාශන ය!ත  ක=ටලයf    ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     99,700.00           100% I 100%

F61561810031 11/15/2016

මහර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  q��Aය පාථ8ක Zද�ාලයට  ¢ඩා 

භා�ඩ ලබා [ම

90,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     9,000.00             10% I 100%

H61561111002 3/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  ඕZAගම පාථ8ක 

Zද�ාලෙO ¢ඩා p8ෙO සංවHධන කටu" EY FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     149,723.00         100% I 100%

F61561811003 3/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  පැ�Gයවල කjෂ්ඨ 

Zද�ාලයට  ළමා ෙඩස් හා �Q ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     94,900.00           95% I 100%

F61561811005 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඕZAගම පාථ8ක Zද�ාලය 

සඳහා  අවශ� උපකරණ ලබා [ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     140,495.00         94% I 100%

H61563111006 3/21/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO කෑරගල ප;මාව½ ��ෙව! 

රජමහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ�  ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     50,000.00           100% I 100%



F61584811007 4/6/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 196,208.00        196,208.00         98% I 100%

F61561811008 3/30/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  ඉ!ෙදොල��ල 

කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO  ෙපර�ග 'Hය වාදන ක�ඩායමට සඳහා  

අවශ�   'Hය වාදන භා�ඩ ලබා [ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     149,960.00         100% I 100%

N61584811009 4/1/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� රදාවාන ෙපර පාසල 

 සඳහා  උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     30,000.00           100% I 100%

N61561811010 4/5/2016

ෙදො ෙ©   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh  ආදාය  ලාÑ ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා 

[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

N61563811011 4/6/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  දහ  පාස� සඳහා  

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  දැ�ම  

පවHධනය FIම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     60,000.00           100% I 100%

K61563911012 6/16/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාව  සඳහා  ආග8ක 

සංස්කෘ�ක  කටu" පවHධනය  FIම  අර�9 කරෙගන  

සා�ත� උ�සවයf පැවැ��ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 75,000.00          75,000.00           100% I 100%

H61563112002 3/3/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ප�9Zල, ෙගෝනවල, Zලෙහේන 

E� කා�ය©ෙප�ම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" ඉ�FIම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 36,000.00          36,000.00           90% I 100%

N61561812005 5/18/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ අ� �බාරf පාථ8ක 

Zද�ාලයට අවශ� උපකරණ ලබා [ම "G!  පාස� ද�ව!ෙW 

අධ�ාපන ධා�තාවය පවHධනය FIම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     99,642.48           100% I 100%

N61582812006 5/18/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� 

ම�වාන, උල�Aවල, අංක : 470 � ��A  United ¢ඩා 

ස8�යට අවශ� ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     -                      0% Q 0%



N61563812007 6/2/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ස�ගස්ක!ද, ශා!ත 

පැ!Eස්  ෙසේZයH දහ  පාසලට උකරණ ලබා �ම "G! දහ  

පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     39,600.83           99% I 100%

K61563912008 6/28/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාව  සඳහා  පාර ප�ක  කලා 

කටu" සංරfෂණය FIෙ  වැඩ�~වf පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     150,000.00         100% I 100%

N61563812009 7/12/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW  දහ  

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     199,564.00         100% I 100%

N61563912010 9/23/2016

ªයගම පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO  අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  සහ 

පජාවෙW   සංස්කෘ�ක හා ආග8ක උ�මය! සංරfෂණය 

FIෙ   වැඩසටහනf  පැවැ��ම "G!  ඔ�!ෙW  දැ�ම 

ධා�තාවය නංවා¬ම
200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     199,890.00         100% I 100%

K61561812011 11/11/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ  ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     49,948.50           100% I 100%

N61582813001 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැළjය, ෙවද��ල මහා 

Zද�ාලෙO ¢ඩා අංශයට ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     24,800.00           99% I 100%

F61563813002 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� කැළjය, 

පෑGයෙගොඩ, ªයගම පාර ශා!ත ම�යා ෙ;වස්ථානයට අ�බ;ධ 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     35,000.00           100% I 100%

F61563813003 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං�  කැළjය, 

�ල�Aය, බරණැස්ක!ද �රාණ Zහාරයට අ�බ;ධ දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     47,700.00           95% I 100%

F61584813004 6/6/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 1. කැළjය, 

�9�Aය � Zජය ෙපර පාසල, 2. කැළjය, �9�Aය ෙදDසර 

ෙපර පාසල හා 3. කැළjය, �©�Aෙගොඩ  G=� ෙටෝ=ස්  ෙපර 

පාසල  යන ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා [ම - එf ෙපර 

පාසලකට �. 10000 බැ�!
30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     28,500.00           95% I 100%



F61584813005 2/8/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� කැළjය, 

ෙප�යාෙගොඩ, මෑවැ�ල පාර, අංක : 166 � ��A G=� ස්ටාH 

ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

10,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     9,500.00             95% I 100%

F61563813006 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කැළjය, 

ෙප�යාෙගොඩ � ස ෙබෝÅ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     30,000.00           100% I 100%

H61563113007 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැළjය, �ල�Aය ශා!ත 

ආනා ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" 

EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     100,000.00         100% I 100%

F61584813008 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

කැළjය, ෙප�යාෙගොඩ � රා�ල üHව ළමා සංවHධන 

මධ�ස්ථාන ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     19,864.00           99% I 100%

F61563813009 3/14/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ග�ෙබො³�ල 

ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථාන Zහාරස්ථානයට  අ�බ;ධ දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     24,196.00           97% I 100%

N61582813010 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

කැළjය, ෙපො�ෙහේන ෙෆෝ*නා ¢ඩා සමාජය සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     10,000.00           100% I 100%

N61582813011 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO මහර , කැළjය ජනාwප� 

Zද�ාලෙO ¢ඩා අංශයට ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     19,800.00           99% I 100%

K61561913012 3/3/2016

කැළjය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙනොZwම� අධ�ාපන 

ඒකකය ම�!  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට 

අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලා 

පැවැ��ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     100,000.00         100% I 100%

H61563113013 3/3/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නාර 8jය, අෙශෝකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     50,000.00           100% I 100%



K61561813014 3/15/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශය හා කැළjය අධ�ාපන 

කලාපෙO ��A බප/කැල ¡!ෙක!ද මහා Zද�ාලෙO ඉෙග�ම 

ලබන ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැං�මඅර�9 

කරෙගන පාසැ�  �ස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබා [ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     25,000.00           100% I 100%

H61563113015 3/21/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �ල�ටය, ෙගෝනග පල පාෙH  

වැGm�ර සංඝාරාම  Zහාරස්ථානෙO  ෙදමහ� ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     50,000.00           100% I 100%

H61561113016 4/19/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  F�බ�ෙගොඩ �.ඒ. රාජපfෂ 

මහා Zද�ාලෙO  සcපාරfෂක පහ_ක  ප;ධ�ය  සංවHධනය 

FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     245,390.00         82% I 100%

N61563813017 5/31/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� නාර 8!න 

අෙශෝකාරාම  Zහාරස්ථානයට අ�බ;ධ ධHමරාජ ධHම 

Zද�ා¬ය දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  

ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන ධා�තාවය පවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     100,000.00         100% I 100%

H61561113018 6/22/2016

කැළjය පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO බප/කැල/�ල�Aය ජනාwප� 

Zද�ාලෙO ජල කරාම ප;ධ�ය අ��වැtයා FIම

35,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     34,736.00           99% I 100%

N61563813019 9/6/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං�  කැළjය, 

ෙප�යාෙගොඩ  �  ස ෙබෝÅ  දහ  පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා 

[ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW  දහ  අධ�ාපන ධා�තාවය  

නංවා¬ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     147,800.00         99% I 100%

K61561913020 9/9/2016

කැළjය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පජාව  හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW   සා�ත� හා කලා  හැFයාව නංවා¬ෙ    

වැඩසටහනf  පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     50,000.00           100% I 100%

N61563913021 10/4/2016

කැළjය  පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO  අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  

සහ පජාව සඳහා  සංස්කෘ�ක හා කලා  වැඩසටහනf  

පැවැ��ම "G!  ඔ�!ෙW  සංස්කෘ�ක  හා  කලා   දැ�ම  

නංවා¬ම
75,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     75,000.00           100% I 100%

H61563113022 10/5/2016

කැළjය පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO නාර 8jය අෙශෝකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     200,000.00         100% I 100%



F61563813023 10/27/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කැළjය 

Zද�ාලංකාර ��ෙව! Zහාරස්ථානයට අ�බ;ධ ධHම Zජය 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     100,000.00         100% I 100%

G61563813024 12/19/2016

කැළjය   පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     159,904.00         100% I 100%

K61563813025 12/26/2016

කැළjය පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G!  දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     68,750.00           98% I 100%

F61561821004 4/4/2016

ෙකොළඹ ©රා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙකො. කැ�;රය� ��8 

Z;යා ලෙO ©රාදථ8ක අංශය සඳහා බට�ර 'Hය වාදන 

උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     199,740.00         100% I 100%

F61563821005 4/20/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� උ"� ෙකොළඹ �!Y 

ප�පාලන සංග  දහ  පාසැලට උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,000.00           99% I 100%

K61563921007 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� E_ ද�ව! සදහා 

ආග8ක හා සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     120,000.00         100% I 100%

H61582121008 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ - 02, ස්Qව= ��ෙO, 

මහ� Xවාස සංnHණය �Qපස ඇ� රජය ස" අHෂා� ළමා 

�ඩාංගණ p8ෙO පෙසක පජා ශාලාවක ඉ� FIෙ  ඉ�� 

කටu" Xම FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         100% I 100%

F61563821009 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,550.00         100% I 100%

G61561821010 5/30/2016

ෙකොළඹ පා. ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙකො ෙමෝදර ශා!ත 

ෙS8ස් Z;යා◌්ලයට පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     100,000.00         100% I 100%



G61561821011 5/30/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙකො ෙමෝදර ආන!ද 

පාථ8ක Zද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     97,680.00           98% I 100%

N61561821012 5/30/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙකො මහව�ත 

ශා.අ!ෙතෝX ෙදමළ Zද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     95,795.00           96% I 100%

H61561121013 5/30/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙකො කලPමග� 

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     88,917.50           89% I 100%

H61563121015 6/6/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 10, 

මාGගාව�ත,ෙඛ�තාරාම ZහාරෙO න�කරණය ෙව8! 

පව�න  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� වැඩ Xම F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     193,390.00         97% I 100%

H61561121016 7/8/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �.�.ජයා ස�රා ZYහෙල� නව 

පාසැ� ෙගොඩනැ��ල ඉ�FIම

600,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     596,581.96         99% I 100%

H61563121017 6/28/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¦ පරමාන!ද ධHම 

Zද�ාල ෙගොඩනැ��ල ශම පදන8! සංවHධනය F�ම සඳහා 

දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     49,686.00           99% I 100%

H61563121018 9/14/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ ෙකොළඹ 15 මස්{Y� 

ඉස්ල8යා ] මා ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන F�ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     299,240.00         100% I 100%

H61561121021 7/27/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ� අ`! Zද�ාලෙO සංවHධන 

කටu" EY FIම.

266,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     265,902.02         100% I 100%

H61561121022 7/27/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ� �fමා Zද�ාලෙO සංවHධන 

කටu" EY FIම.

484,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     469,265.21         97% I 100%



H61561121023 11/8/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ� ඉfබා� Zද�ාලෙO 

සංවHධන කටu" EY F�ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     138,137.21         92% I 100%

H61582121024 8/26/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්ෙ=tය ගම E��" උයන 

සඳහා ෙවොGෙබො� හා ෙන=ෙබෝ� �ඩා �Aයf සකස් F�ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     448,150.00         100% I 100%

K61563921027 10/6/2016

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO කලා කටu" පවHධනය F�ම 

සඳහා වාH�ක පව�ව� ලබන පාෙ;aය සා�ත� වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00           100% I 100%

N61561821028 10/6/2016

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  ෙමෝදර �!Y Zද�ාලයට ෙවත 

උපකරණ ලබා[ම.

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     500,000.00         100% I 100%

N61561821029 12/14/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොටෙහේන ශා!ත ඇ!තc 

��8 පාසලට ම�A8tයා පෙSfටරයf ලබා[ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     125,000.00         100% I 100%

H61561121031 10/18/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 08 ඔ�ෙස!ස් 

Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     96,268.40           96% I 100%

H61563121032 10/25/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මහව�ත පාර,ෙකොළඹ 14 ��A 

 � _දHශනාරාම Zහාරස්ථානෙO සංඝාවාස ෙගොඩනැ��ල ශම 

පදනම මත සංවHධනය FIම සදහා දව� ලබා[ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     249,990.00         100% I 100%

G61561821037 11/10/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

335,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     334,980.00         100% I 100%

K61563121038 11/15/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකො පඤ්ඤ��ය 

bණවHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIමට ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     399,978.00         100% I 100%



K61563121039 11/15/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මා§ගාව�ත සමාw 

ධHමායතන Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,950.00           100% I 100%

K61563121040 11/15/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොටෙහේන ෙබෞ;ධ 

පHෙOෂණ මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIමට ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,900.00           100% I 100%

N61561821042 11/29/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාË ප��වල 

පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා�ම

600,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     600,000.00         100% I 100%

N61561821043 12/19/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

අ�යර 2

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     500,000.00         100% I 100%

K61561821044 12/22/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.අ�යර 1

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     149,700.00         100% I 100%

G61561821045 12/22/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.අ�යර 2

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     100,000.00         100% I 100%

H61561121046 12/22/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංක 180/19A 

,බ�ඩාරනායක මාවත ෙකොළඹ 12 දරණ මස්{Y� තfවා 

�ස්G  ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා�ම.
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     149,080.00         99% I 100%

F61563822001 7/4/2016

ෙකොෙළො!නාව පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO 

ෙකොAකාව�ත � නාග�fඛාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,708.00           99% I 100%

H61563122002 9/15/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වැ�ල �Aය 

Ëf� ZෙDකාරාම ආග8ක මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය F�ම සඳහා ශම පදනම මත දව� ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,440.00           99% I 100%



N61561822003 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙසේදව�ත E;ධාHථ 

මධ�  මහා Zද�ාලය සඳහා පාස� උපකරණ ලබා �ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     74,677.00           100% I 100%

N61563822004 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙDරෙගොඩ 

සදධාර දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා �ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,948.21           100% I 100%

N61563822005 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

`ෙතොට��ෙ� ¦ නාගවනාරාමස්ථ ධHෙමෝදය දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා �ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     74,820.00           100% I 100%

N61584822006 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වැ�ල �Aය 

පරමධHෙමෝදය ZහාරෙO m�Y ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා �ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,353.50           97% I 100%

H61563122007 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙගොතQව 

පාර8තා ෙබෝÅම~ Zහාරය ශම පදන8! සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     74,450.00           99% I 100%

H61563122008 6/30/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

mඩාq�ග�ව ¦ �යදස්Eනාරාමය ශම පදන8! සංවHධනය 

F�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,540.00           100% I 100%

N61561822009 6/30/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙගොතQව මහා Zද�ාලය 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා �ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     75,000.00           100% I 100%

H61563122010 9/2/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගොතQව Gයාප�ං� 

පාර`තා � මහා ෙබෝÅම~ Zහාරය ශම පදන8! සංවHධනය 

F�ම සඳහා දව�මය ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,993.00           100% I 100%

K61563922011 8/2/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සංස්කෘ�ක පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     100,000.00         100% I 100%



K61561822012 12/22/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාË 

ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස ෙපො� 

හා පාස� උපකරණ ලබා�ම

31,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     30,814.00           99% I 100%

N61563823002 5/12/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ  ලබා �ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     49,864.00           100% I 100%

F61563823003 5/12/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 

ගංෙගොඩZල, �ෙWෙගොඩ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     48,729.00           97% I 100%

F61561823004 5/12/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO රාජ��ය, 

ෙහේවාZතාරණ මහා Zද�ාලයට පාසැ� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     100,000.00         100% I 100%

G61561823005 5/12/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ¦ ජයවHධන�ර 

බාGකා Zද�ාලය සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා�ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     100,000.00         100% I 100%

N61561823006 5/12/2016

¦ ජයවHධන�ර පා .ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO �ෙWෙගොඩ, ස�දෙ;� 

බාGකා Zද�ාලෙO පාථ8ක අංශයට පාසැ� උපකරණ ලබා�ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     100,000.00         100% I 100%

N61582823007 7/4/2016

¦ ජයවHධන�ර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO රාජ��ය, 

ෙපො�ව�ත, ‘ර" ත�’ ¢ඩා සමාජයට ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     24,525.00           98% I 100%

H61563123009 7/4/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාජ��ය, 

ඔෙ�ෙසේකර�ර ධHමYතාශම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාස� 

ෙගොඩනැ��ල ශම පදන8! සංවHධනය F�ම සඳහා දව� 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     49,965.00           100% I 100%

G61561823010 7/27/2016

� ජයවHධන�ර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ආන!ද බාGකා 

Zද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     50,000.00           100% I 100%



F61561823015 9/13/2016

� ජයවHධන�ර ෙකො=ෙ= පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආන!ද 

බාGකා මහා Zද�ාලෙO සඳහා ¬ බh උපකරණ ලබා [ම "G! 

E_ ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     50,000.00           100% I 100%

F61561823016 9/13/2016

� ජයවHධන�ර ෙකො=ෙ= පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  �ෙWෙගොඩ 

ස�දෙ;Z බාGකා Zද�ාලෙO පාථ8ක අංශය සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     100,000.00         100% I 100%

K61563923017 9/13/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  පජාව  සඳහ ආග8ක 

සංස්කෘ�ක  කටu" පවHධනය  FIම  අර�9 කරෙගන  

සා�ත� උ�සවයf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     30,000.00           60% I 100%

N61561823019 10/26/2016

� ජයවHධන�ර පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO � ජයවHධන�ර ��8 

මහා Zද�ාලයට උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     50,000.00           100% I 100%

K61563923020 10/26/2016

� ජයවHධන�ර පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ත�ණ ත�jය!ෙW 

කලා කටu" පවHධනය සඳහා නාට� හා කලා වැඩසටහනf 

පැවැ�Zම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     80,300.00           80% I 100%

G61563123022 11/10/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� ෙකෝ=ෙ= 

පැ��ව�ත ZෙDකාරාම Zහරස්ථාන ෙගොඩනැ��ල ශම පදනම 

මත සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     39,945.00           100% I 100%

F61584823023 12/14/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� Gයාප�ං� 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

80,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     78,750.00           98% I 100%

F61563824001 4/4/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මාලෙ�, තලාෙහේන, 

ද ම{නා E� මාතා ආරාමෙය� � ස ෙබෝw දහ  පාසැල 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,153.00           97% I 100%

F61563824002 4/4/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කhෙවල, 

ෙකොතලාවල, E� සමාw ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙය� දහ  පාසැල 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     96,489.45           96% I 100%



F61563824006 4/8/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාසැ� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     69,105.80           99% I 100%

H61563824008 4/8/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රනාල පාථ8ක Zද�ාලෙO 

8Yල සකස් F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     497,742.75         100% I 100%

F61561824010 4/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බප/ජය තලංගම Zද�ාවHධන 

මහා Zද�ා ලෙO ඉෙග�ම ලබන අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� ද�ව! සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා �ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     149,860.00         100% I 100%

N61561824011 4/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බප/ජය රණාළ ආදHශ 

කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ඉෙග�ම ලබන අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� ද�ව! සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     97,837.50           98% I 100%

H61563124012 10/18/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බටෙපොත _දHශනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,750.00           100% I 100%

F61561824013 5/30/2016

බප/ජය ¦ ච!දර�න මානවEංහ ZYහල සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     199,994.00         100% I 100%

N61561824014 5/30/2016

බප/ජය Zද�ාරාජ මහා Zද�ාලය ෙවත පාස� උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     100,000.00         100% I 100%

H61563124015 5/30/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝක!දර දmණ E� _�ල 

ධHම Xෙfතන Zහාරස්ථානය ශම පදනම මත දව�  ලබා [  

සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,050.00           98% I 100%

F61563824016 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මාලෙ�, ධHම{නා E� මාතා 

ආරාම දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     23,470.41           94% I 100%



N61561824017 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ජය/බටෙපොත � _දHශන 

ZYහලට පාස� උපකරණ ලබා [ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     33,850.00           97% I 100%

F61563824018 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO තලංගම පා�මා ෙදD මැYෙH 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,386.30           98% I 100%

N61584824019 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ZකමEංහ�ර ආන!ද 

ෛමÈය ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා [ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,785.15           99% I 100%

F61563824020 5/30/2016

කhෙවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අභය�ර, අභය 

දHශනාරාම Zහාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,191.47           97% I 100%

G61561824021 5/30/2016

කhෙවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO තලංගම 

ෙකොස්ව�ත, එ .�.එ�. පාථ8ක ZYහලට පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     48,860.00           98% I 100%

N61561624022 5/30/2016

කhෙවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO තලාෙහේන මහා 

Zද�ායට �ඩා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     29,500.00           98% I 100%

H61561124023 6/9/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ��A මාලෙ� රා�ල 

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

165,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     112,559.12         68% I 100%

H61563124024 9/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO තලංගම උ"ර ෙකොස්ව�ත 

න!දාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,875.00           100% I 100%

H61563124025 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO තලංගම උ"ර YQගැ�9 

මාවත, සාල�fකාරාමය E� _මනසාර ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,851.00           100% I 100%



H61561124026 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO තලාෙහේන මහා Zද�ාලෙO 

අභ�!තර ජල නල ප;ධ�ය අ~�වැtයා FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,977.00           100% I 100%

H61561124028 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බප/ජය රණාල ආදHශ 

කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO නව කාHයාල ප�ශෙO ඉ��පස 8Yල 

ඉ!ටර ෙලොf ග� අ"රා සංවHධනය F�ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,860.00           100% I 100%

H61563124029 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO නවග�ව තල�A ක!ද � 

ස q;ධ ජය!� දහ  පාසැ� ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     39,811.20           100% I 100%

H61563124031 6/24/2016

කhෙවල පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO බ�තර��ල පැලව�ත 

මuරපාද Zහරස්ථානෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     97,875.00           98% I 100%

G61584824032 7/13/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO �qY ෙපර පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

F61563824033 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහෝමාගම E� 

සාරාලංකාර දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     30,000.00           100% I 100%

F61563824034 9/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පැලව�ත මuරපාද ��ෙව! 

දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

75,770.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     74,600.00           98% I 100%

N61563824035 11/12/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අ"���ය ෙපෝෙH 

¦ �ල Zමල දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  

පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,652.00           100% I 100%

N61563824036 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කhෙවල, 

ෙහෝක!දර, E� _Eල ධHම Xෙfතන Zහාරස්ථ bණාන!ද 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! දහ  අධ�ාපනය 

පවHධනය FIම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% O 0%



N61582824037 9/27/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �=Qගල යෙශෝධරා 

¢ඩා ස8�ය සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

F61584824038 9/13/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහෝක!දර දmණ E�`ණ 

ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,800.00           99% I 100%

H61561124039 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ජය/බටෙපොත �  _ධHශන 

Zද�ාල ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     47,394.75           95% I 100%

H61561124040 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ජය/ෙහෝක!දර ර�න 

කXෂ්ඨ Zද�ාල ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     50,000.00           100% I 100%

H61563124041 10/25/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO තලංගම උ"ර ක�ණා�ලක 

මාවෙ� ආන!දාරාම ෙමෙහණවර  Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�¬ ශම පදනම මත  සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,450.00           99% I 100%

F61563824044 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉහළ ෙබෝ8�ය, 

ගෙ!ව�ත �රාණ රජමහා Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     48,750.00           98% I 100%

H61563124045 10/25/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙහෝක!දර අ�ඇට��ල 

දfෂාණාරාම Zහරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදන8! 

සංවHධනය F�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,275.00           99% I 100%

N61563124046 10/27/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 

ෙකොස්ව�ත,තලංගම,Gයාප�ං� E� න!දාරාම Zහරස්ථ 

ෙබෝÅ! වහ!ෙසේ වටා ර! වැටf ඉ[ F�ම

355,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     354,900.00         100% I 100%

F61582824047 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බටෙපොත සහෘද 

සංසද ¢ඩා ස8�ය සදහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%



F61561824048 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කළප~වාව � E;ධාHථ 

Zද�ාලය සදහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     29,379.95           98% I 100%

N61563824049 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� පහළ ෙබෝ8�ය 

ගෙ!ව�ත �රාණ රජමහා Zහාරස්ථානෙO � _මන දහ  

පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     45,000.00           100% I 100%

N61561824050 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO � _ෙබෝw කXෂ්ඨ Zද�ාලය 

සදහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     30,000.00           100% I 100%

F61563824051 11/15/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO නාකඩ��ල රණාල � 

ෙම�තාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

22,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     22,300.00           99% I 100%

G61584824052 11/21/2016

කhෙවල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඔ�වල 

ග�ව�සාව පාර ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     25,000.00           100% I 100%

F61563825001 4/4/2016

මහරගම ©රාෙ◌ෞ.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� Gයාප�ං� ශ්Iස 

q;ධගයා ෙබෞ;ධ මûයරස්ථාන දහ  පාසල සදහා  උපකරණ 

ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     39,349.50           98% I 100%

F61563825002 4/8/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාසැ� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F61563825003 5/12/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ  ලබා �ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,368.00         100% I 100%

N61584825004 5/4/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සදහා  

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     48,725.40           97% I 100%



N61582825006 7/4/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ¢ඩා පවHධනය 

සදහා ප�9ව, ෙ;වාල පාර, ‘එfස�’ ¢ඩා සමාජයට ¢ඩා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     25,000.00           100% I 100%

N61561825007 7/4/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අh ආදාය ලාÑ ප��වල E_ ද�ව! හට ඉෙග�  

ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     99,058.95           99% I 100%

F61563825008 5/30/2016

මහරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO මහරගම, 

නාගහව�ත පාර E� පඤ්ඤා�ලකාරාම ¦ පඤ්ඤාන!ද 

��ෙව! දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,489.00           99% I 100%

H61563125009 6/9/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ෙf"ම½ Zහාරය ඔබෙහේන 

පාර මා�ෙවල ෙකෝ=ෙ= ��A දහ  පාසැ� ෙගොඩනැ��ල ශම 

පදනම මත දව� ලබා [ සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

H61563125010 7/14/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මා�ෙවල ෙකෝ=ෙ= Gයාප�ං� 

ඥානාන!ද ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

H61563125011 6/9/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� නාගහව�ත E� පඤ්ඤා 

�ලකාරාම Zහාරස්ථානෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,140.00           98% I 100%

F61563825013 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� තලව"ෙගොඩ 

E�න!ද ෙජෝ�කාරාම Zහාරස්ථානෙO E� පඤ්ෙඤෝදය දහ  

පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

F61563825014 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මා�වල ¦ 

ඥානාන!ද ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO දහ  පාසලට අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,999.00           100% I 100%

N61582825015 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �ඩා පවHධනය සදහා 

Gයාප�ං�  ¢ඩා ස8� ෙවත ¢ඩා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,900.00           100% I 100%



H61561125016 7/20/2016

 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහරගම ජනාwප� Zද�ාලෙO 

සංවHධන කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     49,918.00           100% I 100%

N61563825017 10/19/2016

මහරගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO {ව�වන ත�ණය!ෙW කලා 

කටu" පවHධනය F�ම සඳහා සා�ත� හා කලා වැඩසටහනf 

පැවැ�Zම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     40,000.00           100% I 100%

N61563825018 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම "§! දහ  අධ�ාපනය 

පවHධනය FIම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     124,950.00         100% I 100%

G61584825020 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     75,000.00           100% I 100%

H61563125021 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� � ෙබෝw Zහාරස්ථ 

දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,620.00           99% I 100%

F61563825022 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� තලව"ෙගොඩ � 

පඤ්     ෙඤෝදය දහ  පාසල සඳහා  දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,416.00           99% I 100%

H61563125023 9/26/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මා�ෙවල ,රා�ල�ර, 

<ලවනාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය EYකර� ලබන 

ෙගොඩැනැ��ල සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර 

ලබා[ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     299,390.00         100% I 100%

H61563125025 10/26/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඊය ෙපෝ�ව ගංඟා�ලක 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% A 10%

N61563825026 12/20/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� Gයාප�ං� 

Zහරස්ථානවල ෙගොඩනැ�G ශම පදන8! සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව�මය ආධාර 

ලබා[ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,954.00         100% I 100%



N61563826001 5/12/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO චfF!දාරාම ZහාරෙO ‘E� 

පඥවංශ’ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     39,960.00           100% I 100%

H61561126002 7/27/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ��tය, ආදHශ පාථ8ක 

කXෂ්ඨ Zද�ාලෙO පධාන ෙW=Qව න�කරණය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     73,000.00           97% I 100%

F61582826003 9/13/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා �ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,800.00           100% I 100%

F61561826004 9/29/2016

ර�මලාන පා .ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ග�Fස්ස Zද�ා Zද�ාලයට 

පාස� උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     149,310.00         100% I 100%

H61563126005 11/23/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ආග8ක ස්ථානයf 

වන ර�මලාන ෙගොනා බැ� ෙ;වාලෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය F�ම සඳහා ශම පදනම දව�ාධාර ලබා�ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,985.00           100% I 100%

F61561826008 11/15/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ර�මලාන ෙකොතලාවල�ර 

Zද�ාලෙO  මාධ� එකකයට උපකරණ ලබා[ම.

175,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     175,000.00         100% I 100%

N61584827001 5/4/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සදහා  

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61563127003 7/14/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙද�වල, කරග �Aය 

Gයාප�ං� ශ්රා◌්ස්තාන!ද දහ  පාසෙ� සංවHධන  කටu" EY 

F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61561827004 7/1/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ú;ධ ² ප�ෙ� කන�ාරාමය 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා �ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     99,925.00           100% I 100%



N61561827005 7/1/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රාජFය පාථ8ක Zද�ාලය 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා �ම

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     79,485.00           99% I 100%

N61582827006 7/1/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ¢ඩා පවHධනය සදහා 

Gයාප�ං�  ¢ඩා ස8� ෙවත ¢ඩා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     24,950.00           100% I 100%

K61561927008 11/9/2016

ෙද�වල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල අධ�ාපනය ලබන E_ ද�ව!ෙW අධ�ාපනය සZබල 

ගැ!�ම උෙදසා පාස� උපකරණ ලබා[ෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     300,000.00         100% I 100%

K61561827009 11/22/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙද�වල ජයEංහ මධ� මහා 

Zද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     200,000.00         100% I 100%

N61563828001 7/5/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සදහා  උපකරණ ලබා [ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     399,271.64         100% I 100%

H61563128002 5/10/2016

ෙමොරQව ෙසොPසාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාස� 

ෙගොඩනැ��ෙල� සංවHධන  කටu" EY FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     149,995.00         100% I 100%

F61561828003 6/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� E_ ද�ව! හට පාස� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     49,980.00           100% I 100%

F61561828004 5/26/2016

�§ය!දල අධ�ාපන කලාපෙO ෙමොරQව උස්ව�ත 

ෙසබස්�ය! බාGකා Zද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     47,600.00           95% I 100%

N61584828005 5/26/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා[ම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     148,850.00         99% I 100%



H61561128006 5/26/2016

ෙමොරQව රාවතාව�ත ෙමෙතො�ස්ත Zද�ාලෙO ෙස�ල  8Yල, 

සකස් කර [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     149,476.90         100% I 100%

H61561128007 5/26/2016

ෙමොරQව ලfෂප�ය afෂදාන මහා Zද�ාලෙO එ§මහ! වැඩ 

බැංmව හා ෙස�ල  8Yල සකස් කර [ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     62,115.32           83% I 100%

N61582828008 5/26/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �ඩා ස8� සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     74,780.00           100% I 100%

N61584828010 5/26/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

54,230.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     44,780.00           83% I 100%

N61582828011 5/26/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �ඩා ස8� සඳහා 

�ඩා භා�ඩ ලබා[ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     224,700.00         100% I 100%

K61563928012 10/19/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සංස්කෘ�ක හා කලා කටu" 

පවHධනය FIෙ    වැඩසටහ! පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     50,000.00           100% I 100%

H61563128014 6/9/2016

ෙමොරQව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ��A Gයාප�ං� ෙමෝ�ෙ© 

න!දාරාම Zහරස්ථානෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,380.00           99% I 100%

H61563128015 6/9/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� ෙමොරQ��ල � 

ස;ධHමරාජ මහා Zහාරස්ථානෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,920.00           100% I 100%

H61561128017 7/8/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමොරQවැ�ල ජනජය ZYහෙ� 

සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     87,952.90           88% I 100%



H61561128018 7/8/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO එෙගොඩ උයන අරෆ� ZYහෙ� 

සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

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

H61561128019 7/8/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමොරQ මහා ZYහෙ� 

සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     94,043.41           94% I 100%

H61561128020 7/8/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Zර�ර! අ©� ZYහෙ� 

සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,887.81           100% I 100%

H61561128021 7/8/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �වf අරඹ ෙමෙතෝ�ස්ත උසස් 

ZYහෙ� සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,847.28           100% I 100%

H61561128022 7/8/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Z�ෙලෝරව�ත ෙබෞ;ධ  

ZYහෙ� සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

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

H61561128023 7/8/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාවතාව�ත ෙරෝමා� 

කෙතෝGක ZYහෙ� සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     98,410.10           98% I 100%

H61563128024 9/3/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Z�ෙලෝරාව�ත ශා!ත චා�ස් 

ෙබෝ8ෙයෝ ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,980.00           100% I 100%

H61563128025 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කQm�!ද  ශා!ත 

ම�යා ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,680.00           100% I 100%

H61563128026 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙමොරQ��ල 

ෙමෙතෝ�ස්ත ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,978.00           100% I 100%



H61563128028 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ලfෂප�ය ú;ධ � 

මනාෙයස් ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,932.17           100% I 100%

H61563128029 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙමෝදර �ස්G  

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,968.00           100% I 100%

H61563128030 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අbලාන � ආන!ද 

ෙබෝÅ Zහරස්ථාන ෙගොඩනැ�G ශම පදන8! සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව�මය ආධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     149,880.00         100% I 100%

H61563128031 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොරළවැ�ල 

ෙමෙතෝ�ස්ත ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදන8! 

සංවHධනය F�ම සඳහා දව�මය ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,360.00           99% I 100%

N61563828032 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,471.31         100% I 100%

N61561828033 12/14/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කQබැ;ද  ෙබෝwරාජ ZYහලට 

ඡායා �ටප� ය!තයf ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     91,885.00           92% I 100%

F61563829001 4/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාසැ� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

14,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     13,864.00           99% I 100%

N61584829002 5/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා  

උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

N61582829003 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO හැtගම, ‘Eංහ �ඩා ම�ඩල’ 

�ඩා සමාජයට �ඩා භා�ඩ ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     20,000.00           100% I 100%



F61563829005 6/9/2016

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කQවාවල පරමධ ම 

Zú;ධාරාමය Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00           100% I 100%

N61563829006 11/7/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ආග8ක පවHධනය සදහා 

Gයාප�ං� ස�qY මහ ෙවෙහර Zහරස්ථානෙO ¦ සා��ත දහ  

පාසල සඳහා  උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00           100% I 100%

N61561829009 8/22/2016

කැස්බෑව ප.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝm!දර ම�!ද Zද�ාලය 

ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     99,250.00           99% I 100%

K61563929010 10/7/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙජ�ෂ්ඨ �රවැEය! සඳහා 

සංස්කෘ�ක හා කලා කටu"  පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     484,855.00         97% I 100%

N61563829011 9/3/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     232,935.00         97% I 100%

K61563929012 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ �ස්Èf 

ශාසනාරfෂණ බල ම�ඩලය හා අදාල ද�ව! සඳහා කලා හා 

ෙසෞ!දHය X�ණතා වැඩසටහනf පැවැ�Zම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

H61561129013 9/13/2016

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙබොරලැස්ග�ව මහා 

Zද�ාලෙO ගෘහ Zද�ාගාර ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධනය කටu" 

EY F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     194,284.50         97% I 100%

H61563129014 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ද ෙ© � _ධHමාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,815.00           100% I 100%

H61563129015 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වෑවල "!ෙබෝZල � 

ගංඟාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,875.00           100% I 100%



H61563129016 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO X�!ගම න!දාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     74,255.00           99% I 100%

N61584829017 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ද ෙ© පැ"  ෙපර 

පාසලට උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW ෙපර 

පාස� අධ�ාපන  ධා�තාවය නංවා¬ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     17,422.50           87% I 100%

K61563929018 9/26/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �§ය!දල අධ�ාපන 

කලාපෙO සංøතය හදාරණ පාසැ� E_ ද�ව! සඳහා කලා 

වැඩසටහනf පැවැ�Zම

220,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     219,443.47         100% I 100%

N61584829020 9/26/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW ෙපර පාස� 

අධ�ාපන  ධා�තාවය නංවා¬ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

K61563929021 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� E_!ෙW කලා 

කටu" පවHධනය F�ම සඳහා සා�ත� හා කලා පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     129,935.00         100% I 100%

F61561829022 10/25/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  බප/�§ කැස්බෑව ධHමෙසේන 

ආAගල බාGකා ZYහලට ම�� 8tයා ෙපොෙජfටරයf ලබා[ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     64,000.00           85% I 100%

F61561829023 11/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     200,000.00         100% I 100%

N61563829025 11/9/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙතෝරා ග� දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,975.00           100% I 100%

N61584829026 11/9/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙතෝරා ග� ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,390.00           98% I 100%



H61563129027 11/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙතෝරා ග� 

ෙ;වස්ථානවල ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම අ�යර 

2

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,745.00           100% I 100%

G61563829028 12/5/2016

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ර�ම�ෙදjය � 

Zජයන!දාරාමෙය� දහ  පාසල සදහා උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,807.56           100% I 100%

K61563930002 4/4/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බf මහ සංස්කෘ�ක 

උ�සවය� පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     200,000.00         100% I 100%

F61563830003 4/8/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාසැ� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

28,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     26,997.50           96% I 100%

F61563830008 6/9/2016

ෙහෝමාගම ප .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� [පංෙගොඩ 

අ�යවංශ bණා�ස්මරණ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,635.50           99% I 100%

F61563830009 6/9/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 

ශාසනවHධනාරාමය මහා කQවාන Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     26,640.00           89% I 100%

N61563830010 6/9/2016

ෙහෝමාගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ආග8ක පවHධනය සදහා 

Gයාප�ං� ෙගොඩගම �රාණ Zහාරය  දහ  පාසැල සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,865.00           100% I 100%

H61563130011 7/14/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  මහකQවාන � 

ශාසනවHධනාරාම ZහාරෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     44,975.00           90% I 100%

H61563130012 7/14/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  `ෙගොඩ අ�� 

පාර, ආAගල පාෙH ��A  � _මනාරාම ZහාරෙO සංවHධන  

කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     44,624.00           89% I 100%



F61563830013 6/17/2016

ෙහෝමාගම ©රා0.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උY�ෙගොඩ ශ්Iධ Zජය 

න!ද දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා �ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     46,840.00           94% I 100%

F61563830014 6/17/2016

ෙහෝමාගම ©රා0.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �Aපන මහ Z;යාරලය 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     49,444.00           99% I 100%

H61563130015 6/28/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙහරGයාවල � 

_ධHමාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසැ� ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     179,975.00         90% I 100%

N61561830017 7/13/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වට³ක කjQ Zද�ාලය 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම

10,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     10,000.00           100% I 100%

F61563830018 7/13/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� ම�ෙ�ෙගොඩ 

_මනාරාම Zහාරස්ථ _මනධHම දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     20,000.00           100% I 100%

H61563130019 7/27/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හබරකඩ ධHමZජය ආශමෙO 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත දව� ලබා [ සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     44,711.30           89% I 100%

K61563930021 8/9/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙජ�ෂ්ඨ �රවැEය! අරභයා 

කලා හා සංස්කෘ�ක කටu" පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම

350,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     318,750.00         91% I 100%

F61584830022 10/24/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාග මන ෙම� 

�යස ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     25,000.00           100% I 100%

F61584830023 9/3/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �Aපන සඳඡායා  

ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     25,000.00           100% I 100%



F61561830025 9/13/2016

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ජෙනෝදාන �Hව ළමා 

සංවHධන මධ�ස්ථානය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,925.00           100% I 100%

F61561830027 9/13/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙහෝ/ �Aපන මහා 

Zද�ාලයට ¬ බh උපකරණ ලබා [ම "G! E_ ද�ව!ෙW 

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     24,405.00           98% I 100%

N61584830028 9/26/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං�  ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW ෙපර 

පාස� අධ�ාපන  ධා�තාවය නංවා¬ම

40,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     40,000.00           100% I 100%

N61563130031 10/6/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Zහරස්ථාන  හතරක 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ලබා[ම(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     134,423.00         67% I 100%

N61563830032 10/18/2016

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �Aපන උ"ර ¦ 

ම�!ද �රාණ ZහාරෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     30,000.00           100% I 100%

N61563830033 10/26/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ¦ �ණ�ාෙලෝක දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,818.14           99% I 100%

F61563830034 10/26/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බටවල ව��ට � 

ෙබෝwරාජ Zහරස්ථානෙO ¦ bණවHධන දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,839.57           99% I 100%

G61563130035 11/10/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පනාෙගොඩ �රාණ 

රජමහා ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය 

F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම අ�යර 2

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N61563831001 5/12/2016

Eතාවක පා .ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ෙකොස්ගම, අරප�ගම, ‘¦ 

ZදHශන’ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,245.00           99% I 100%



N61582831002 5/12/2016

Eතාවක පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ලqගම, ෙපො�ව�ත, 

‘uXෙකෝ’ �ඩා සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N61563831003 5/12/2016

Eතාවක පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO පඤ්ඤාbලව�ත ෙදමළ දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,670.32           100% I 100%

H61563131006 6/9/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙලනවර රජමහා Zහාරය, 

අකරZට ෙකොස්ගම � දහ  පාසැ� ෙගොඩනැ��ල ශම පදනම 

මත දව� ලබා [ සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,360.00           99% I 100%

G61561831007 6/28/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO "!ෙමෝදර පඤ්ඤාbල මහා 

Zද�ාලය සඳහා පාස� උපකරණ ලබා �ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     150,000.00         100% I 100%

F61563831008 6/28/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හංවැ�ෙ� 

උභයෙලෝකාHථ සාධක දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා �ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     34,953.26           100% I 100%

H61563131009 6/28/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �වf�Aය 

8�ස්ව�ත ¦ {වකාරාමෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදන8! 

සංවHධනය F�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,980.00           100% I 100%

G61561831010 7/5/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බප/ෙහෝ බප/ෙහෝ 

අZස්සාෙව�ල ශා!ත ම�යා Z;යාසලයට පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00         100% I 100%

N61561831011 7/27/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� E_ ද�ව! හට පාස� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00         100% I 100%

N61582831012 9/3/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ¢ඩා පවHධනය සදහා අෙනෝමා 

 ¢ඩා ස8�ය ෙවත ¢ඩා උපකරණ ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     14,650.00           98% I 100%



N61561831014 9/3/2016

�තාවක පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ ප��වල 

පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම "G! පාස� 

ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

375,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     350,450.00         93% I 100%

N61584831015 10/18/2016

�තාවක  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ,Gයාප�ං�  සHෙවෝදය ජය8j 

�Hව ළමා සංවHධන මධ�ස්ථානය සදහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% Q 0%

N61561131016 10/25/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙහෝ/ශා!ත ෙබොස්ෙකෝ 

ZYහල "ල m=A ග� අ"රා සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     98,383.60           98% I 100%

N61582831017 12/19/2016

Eතාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ¢ඩා කටu" පවHධනය F�ම 

සඳහා කහට�Aය ලය! හාH= ¢ඩා සමාජයට ¢ඩා භා�ඩ 

ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     24,975.00           100% I 100%

H61563131018 11/9/2016

Eතාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ජයZරෙගොඩ ස q;ධ 

ජය!� ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,706.00           100% I 100%

H61561131019 11/22/2016

Eතාවක  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අZස්සාෙD�ල �වf�Aය 

C.C.ෙදමළ මහා Zද�ාලෙO ආරf�ත තා©පෙO සංවHධන 

කටu" EY F�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     266,944.04         67% I 100%

G61563831020 12/14/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� E� ජය ෙබෝw 

Zහරස්ථානෙO (උfව�ත) දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම අ�යර 1

59,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     58,590.00           99% I 100%

N61563831021 12/14/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ක~අWගල ,ෙබොර~ෙගොඩ � 

වHධනාරාමස්ථ � E;ධාHථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,599.00           100% I 100%

N61584832002 5/4/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

සදහා  උපකරණ ලබා[ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     133,269.00         95% I 100%



H61561132003 5/11/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබො³�ල ෙකො/�ව¬ මධ� 

මහා Zද�ාලෙO ෙවොGෙබො� �Aයf සකස් FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     196,662.20         98% I 100%

F61563832004 6/9/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� _මංගලාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     49,587.12           99% I 100%

F61563832005 6/9/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� ¦ ධHෙමෝදය 

��ෙව! Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     99,378.52           99% I 100%

N61561832006 6/9/2016

���ගස්යාය පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වැ�ලව�ත ශා!ත 

fෙලයාH Zද�ාලයට ©ලාස්Af �Q ලබා [ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     98,901.00           99% I 100%

H61563132007 5/26/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 05, F�ළපණ 

අංක 41/11, F�ළපණ මාවත �  �ෂ්පාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ප�සංස්කරණය කටu" EY FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     250,000.00         100% I 100%

H61563132008 5/26/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙදමටෙගොඩ අංක 168, 

ආරාමය ෙපෙදස, Gයාප�ං� � භදකා¬ මෑjය!ෙW 

ෙ;වාලෙO ප�සංස්කරණ කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     49,680.00           99% I 100%

H61563132009 7/14/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�   � ඥාණEංහ 

ෛම× Xෙfතන ZහාරෙO සංවHධන  කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     50,000.00           100% I 100%

H61561132010 7/10/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 05, 

නාරාෙහේ!�ට බප/ෙකො පරාකම ZYහෙ� සංවHධන කටu" EY 

F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     97,056.40           97% I 100%

G61561832011 7/10/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නාරාෙහේ!�ට බප/ෙකො 

සා!ත ම�යා බාGකා ZYහල ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     147,679.90         98% I 100%



N61561832012 7/27/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� E_ ද�ව! හට පාස� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     200,000.00         100% I 100%

K61563932013 8/2/2016

���ගස්යාය පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සංස්කෘ�ක පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     100,000.00         100% I 100%

N61561832015 10/25/2016

���ගස්යාය  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO නාරාෙහේ!�ට _ජාතා 

බාGකා ZYහල ෙවත උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     100,000.00         100% I 100%

H61563132016 10/6/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වැ�ලව�ත රාම�ෂ්ණා 

උද�ානෙO ��A අPස්ව�ය ලfෂ්8 ෙකෝZෙ� ෙගොඩනැ�G ශම 

පදනම මත සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     499,998.00         100% I 100%

N61563832017 10/25/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     334,950.00         96% I 100%

K61563132019 11/15/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙදමටෙගොඩ ම�Gකාරාමය 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIමට ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     99,885.00           100% I 100%

K61561832023 11/22/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාË ප��වල 

පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය සංවHධනය සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     299,970.00         100% I 100%

F61563832024 12/28/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  වැ�ලව�ත � _p�පාර   

� _දHමාරාම දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,579.20           99% I 100%

N61563832025 12/15/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  වැ�ලව�ත ධHමාරාම පාර 

  � _ගත Zහාර දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය 0% O 0%



K61563132026 12/23/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 09 ෙබස්ලP! 

පාෙH මහවැ�ල පQමග ෙදමටෙගොඩ Gයාප�ං� ¦ E�� 

ZනයගH ෙකෝZෙ� ෙගොඩනැ�G සංවHධනය F�ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     499,730.00         100% I 100%

H61563132027 12/23/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� E;ධස්ථානයf 

වන  ආ� b � භදකාG ග බා� ආලය   ෙකෝZෙ� 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය F�ම ශම පදනම මත සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     299,500.00         100% I 100%

F61563833001 5/12/2016

පාYfක පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO පාYfක නැෙගන�ර ෙහොරගල, 

_Eලාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     24,053.70           96% I 100%

F61561833002 7/5/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බප/ෙහෝ �!නවල රාජාෙපොල 

මහා Z;යා◌ාලය සදහා පාස� උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     200,000.00         100% I 100%

N61582833004 9/3/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �ඩා පවHධනය සදහා 

Gයාප�ං�  අංක 457A වග බට�ර �ඩා ස8�ය ෙවත �ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     14,950.00           100% I 100%

N61582833005 9/3/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ¢ඩා පවHධනය සදහා 

Gයාප�ං�  �!නවල ශා!� ¢ඩා ස8�ය ෙවත ¢ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     15,000.00           100% I 100%

N61563833006 9/3/2016

පාYfක  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     99,548.68           100% I 100%

F61563833008 9/13/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බ/ෙහොරගල � 

_ධHමාරාම දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  

පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     24,246.00           97% I 100%

N61582833009 9/26/2016

පාYfක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �ඩා පවHධනය සඳහා Gයාප�ං� 

�ඩා ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     69,850.00           100% I 100%



K61561833010 11/22/2016

පාYfක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO E��යරතන මධ� මහා 

Zද�ාලෙO මාධ� එකකය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     89,240.00           89% I 100%

H61563141001 3/18/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පානYර, 

ෙකෙස�ව�ත, � {න මාවෙ� ම!q� න¬8යා �ස්G  

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     -                      0% B 35%

G61584841002 3/29/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පානYර, 

ෙකෙස�ව�ත ෙපර පාස� 3f සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

18,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානYර -                     17,500.00           97% I 100%

F61563841003 3/29/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     34,670.00           99% I 100%

G61584841006 4/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානYර -                     73,876.00           99% I 100%

F61561841007 4/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

බප/ක~/පානYර රාජnය Zද�ාලය සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     49,169.00           98% I 100%

H61561141008 4/5/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

පානYර ත!����ල කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

40,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     39,842.00           100% I 100%

F61561841009 4/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

පානYර න���ව බප/ක~/ E� �ව¬ මහ Zද�ාලෙO E_!ෙW 

පෙයෝජනය සඳහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     49,640.00           99% I 100%

F61563841010 4/5/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �ංව�ත 

උෙපෝEකාරාම මහා Zහාරස්ථ � සරණපාල දහ  පාසල සඳහා 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     99,180.00           99% I 100%



H61563141011 4/5/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මඩZ�ෙගොඩ � 

Z_;ධාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

H61563141012 4/5/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ප�G��ල � 

වා~කාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

N61561841014 4/29/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය "ළ 

අh අදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW 

ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIම සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා[ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     49,995.00           100% I 100%

K61563941016 5/30/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

සංස්කෘ�කාංගය! සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය FIෙ  

අර�j! පැරj කලා කටu" හා සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� 

වැඩසටහනf පැවැ��ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

K61563941017 5/30/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ජනතාවෙW ආධ�ා�8ක 

bණවගාව අර�9 කර ගX8! ආග8ක හා කලා කටu" 

පවHධනය FIෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

H61563141018 6/1/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �රණ, පරණව�ත � 

ෙඛ�තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

F61563841019 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨඨාසෙO Gයාප�ං� �ංව�ත 

උපාEකාරාම Zහාරස්ථ � සරණපාල දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     27,650.00           92% I 100%

F61563841020 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙමොරZ!න � 

_ධHමාරාම Zහාරස්ථ  _භාෙෂෝදය දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

H61563141021 6/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පානYර, වලපල, 

ආ�යර�නාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා[ම 

සඳහා ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%



N61561841022 8/2/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

බප/ක~/ උපාධ�ා Zද�ාලෙO බට�ර 'Hය වාදක ක�ඩායම 

සඳහා ඇ¶  හා උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     149,000.00         99% I 100%

N61561841023 8/2/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

බප/ක~/ ච!ෙදස්කර මහා Zද�ාලෙO බට�ර 'Hය වාදක 

ක�ඩායම සඳහා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     44,700.00           89% I 100%

N61561841024 8/2/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

බප/ක~/ m�©���ල � පරාකම Zද�ාලය සඳහා සංøත 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     46,900.00           94% I 100%

H61563141026 8/29/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පානYර, වලාන උ"ර 

පදf�ණාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     19,950.00           100% I 100%

K61563941027 9/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

සංස්කෘ�කාංග සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය FIෙ  

අර�j! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම

8,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     8,000.00             100% I 100%

H61563141028 9/30/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය FIම 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� 698 ඒ මහා වා;Yව ගා.X. වසෙ  

ගංගාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N61584841029 11/17/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

95,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානYර -                     92,820.00           98% I 100%

H61561141030 11/24/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට අය� 

ක~/ වා;Yව මධ� මහා Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G අ~�වැtයා 

FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     50,000.00           100% I 100%

G61561841031 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ෙDරගම කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%



G61561841032 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/�ංව�ත පාථ8ක Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841033 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/�රණ කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841034 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ෙගොරකාන කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841035 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ත!����ල කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841036 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/��බැ;ද bණවHධන කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841037 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ෙමෙතෝ�ස්ත පාථ8ක Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841038 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ෙබfෙfගම කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841039 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ර"ව�ත �යම!� ]ªG  කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් 

�Q අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841040 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ෙකෙස�ව�ත � {න ධHමදාන කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO 

ෙඩස් �Q අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%



G61561841041 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ෙජර ෙයස් �ෙයස් කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841042 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/මඩZ�ෙගොඩ ඥාණාන!ද Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841043 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/{ලා! මධ� මහා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           71% I 100%

G61561841044 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/අ� - ෆා�යා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා FIම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           71% I 100%

G61561841045 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ත��Aය කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

G61561841046 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ශා!ත ��8 Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා FIම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

G61561841047 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

ක~/මහානාම Zද�ාලය සඳහා ම�A`tයා පfෙෂේපණ 

ය!තයf ලබා[ම

60,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     60,000.00           100% I 100%

G61561841048 12/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලා පෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ වා;Yව බාGකා Zද�ාලය සඳහා ම�A`tයා 

පfෙෂේපණ ය!තයf ලබා[ම

45,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර 0% O 0%

H61563142001 3/18/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොෙරොස්Ãව 

වජෙකො� Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%



H61563142002 3/18/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙමොෙරො!"hව 

�රාණ ස�qY Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

F61561842003 3/29/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

ක~තර උ"ර එතනමඩල කjෂ්ඨ Zද�ාලය සඳහා කාHයාල 

උපකරණ ෙලස වාෙ! අ�මා�යf ලබා[ම

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     20,000.00           100% I 100%

H61563142004 3/29/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ක~තර ��Y ෙවරළ 

පාෙH ගංගාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     20,000.00           100% I 100%

N61561842005 4/29/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය "ළ 

අh අදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW 

ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIම සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා[ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     49,995.00           100% I 100%

H61563142006 5/25/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙද�Ãව, වා;Yව, 

ගෙ!ව�ත �රාණ රජමහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

N61561842007 5/27/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

ක~තර කQm�!ද ෙබෞ;ධ කjෂ්ඨ Zද�ාලය සඳහා සංøත 

උපකරණ ලබා[ම

15,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     15,000.00           100% I 100%

K61563942008 5/30/2016

ක~තර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංගය! සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය 

FIෙ  අර�j! පැරj කලා කටu" හා සංස්කෘ�කාංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනf පැවැ��ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     20,000.00           100% I 100%

H61563142009 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� නා!Ãව � 

_මංගලාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     225,000.00         100% I 100%

H61563142010 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙමොෙරො!"hව 

�රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     125,000.00         100% I 100%



H61563142011 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙද�Ãව, ගෙ�ව�ත 

�රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     149,550.00         100% I 100%

N61582842012 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     49,890.00           100% I 100%

G61584842013 7/13/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 729 � නාෙගොඩ 

බට�ර ගා. X. වසෙ  ක~තර, නාෙගොඩ, අරGය පQමග, 

ෙනො.39/5 G�නෙO ��A 8ෙනfමා ෙපර පාසල සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබා[ම
30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     30,000.00           100% I 100%

N61582842014 7/27/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     39,830.00           100% I 100%

N61582842015 8/2/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වා;Yව, ෙපො"�Aය 

ත�ණ ¢ඩා ස8�ය සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     24,990.00           100% I 100%

N61584842016 11/17/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     74,800.00           100% I 100%

H61563142017 11/29/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 717 � Zද�ාසාර 

ගා.X. වසෙ  ��A ක~තර උ"ර Xෙගෝධාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     50,000.00           100% I 100%

F61563842018 12/26/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙමොෙරො!"hව, 

ස�qY Zහාරස්ථ ෛම× ෙබෝස� දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා[ම

27,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     27,000.00           100% I 100%

F61563842019 12/26/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකෝ�යාව�ත, 

අ�යF�� �j Zහාරස්ථ � ලංකාන!ද නා�8 දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%



K61563943001 2/3/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංගය! ආරfෂා FIෙ  අර�ණ ඇ�ව 

බ�ඩාරගම Zකම<ලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැරf පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     200,000.00         100% I 100%

K61563943002 2/3/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංගය! ආරfෂා FIෙ  අර�ණ ඇ�ව 

බ�ඩාරගම Zකම<ලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැරf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% I 100%

K61563943003 2/3/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංගය! ආරfෂා FIෙ  අර�ණ ඇ�ව 

බ�ඩාරගම Zකම<ලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැරf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% I 100%

K61563943004 2/3/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංගය! ආරfෂා FIෙ  අර�ණ ඇ�ව 

බ�ඩාරගම Zකම<ලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැරf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% I 100%

K61563943005 2/3/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංගය! ආරfෂා FIෙ  අර�ණ ඇ�ව 

බ�ඩාරගම Zකම<ලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැරf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% I 100%

H61563143006 2/3/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� උ¶ෙගොඩ 

Zකම<ලා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     44,975.00           90% I 100%

H61563143007 3/18/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 663 ගා. X. 

වසෙ  ��A � ධHමාෙලෝක Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,072.00           99% I 100%

H61563143008 4/5/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මහZල, 

අ~ෙබෝ��ල උ�ෙතෝ�තාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය 

ලබා[මට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල දව�ාධාර ලබා[ම ම�! 

සංවHධනය FIම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,940.00           100% I 100%

N61561843009 4/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය 

"ළ අh අදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIම සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා[ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     49,980.00           100% I 100%



K61563943010 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �දාගම �රාණ 

රාජමහා Zහාරස්ථානය (ෙවද ප!සල) ප�ඛව ආග8ක, 

සංස්කෘ�ක හා කලා කටu" සංරfෂණය FIෙ  අර�j! 

ෙපරහැර පැවැ��ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     200,000.00         100% I 100%

H61563143011 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බ�ඩාරගම � 

ධ මාෙලෝක Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     134,975.00         90% I 100%

H61563143012 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මස්Zල � 

ෛශලතලාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     133,975.00         89% I 100%

N61561643013 5/25/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� බප/ෙහො/ අ~ෙබෝ��ල එස්. ම�!ද Zද�ාලෙO E_!ෙW 

¢ඩා mසලතා සංවHධනය  සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     39,945.00           100% I 100%

F61563843014 6/7/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බ�ඩාරගම, 

�දාගම, ෙද�ගහව�ත � _මන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     48,155.00           96% I 100%

N61563943015 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන �රාණ සංස්කෘ�කාංග සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය 

FIෙ  අර�j! �දාගම �රාණ මහා Zහාරස්ථානය (ෙවද 

ප!සල) ප�ඛව සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     30,000.00           100% I 100%

N61582843016 8/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,960.00           100% I 100%

F61561843017 8/10/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බ�ඩාරගම 

Zකම<ලා Zද�ාතන ��ෙවන සඳහා b� �Q ලබා[ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     22,195.00           89% I 100%

H61563143018 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අ~ෙබෝ��ල, 

අව�ව�ත, මහZල උ�ෙතෝ�තාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,155.00           97% I 100%



H61563143019 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බ�ඩාරගම. 

ග�"ෙ�, ග�ක!ෙ; මහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,985.00           100% I 100%

H61563143020 10/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බ�ඩාරගම, 

මහZල උ�ෙතෝ�තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,300.00           99% I 100%

H61563143021 10/31/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙH�කාන � 

වHධනාරාම Zහාරස්ථ � ස ෙබෝw දහ  පාසෙ� දහ  

අධ�ාපනය ලබා[මට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,310.00           98% I 100%

K61561943022 10/31/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO බ�ඩාරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසයට අය� �දාගම කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO E_ ද�ව!ෙW 

ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIෙ  අර�j! �ස්තකාල ෙපො� 

ලබා[ම
25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     25,000.00           100% I 100%

N61584843023 11/17/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     74,975.00           100% I 100%

K61563944003 3/2/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරfෂා FIෙ  අර�j! ��යෙගොඩ රජමහා 

Zහාරස්ථානය ප�ඛව ෙපරහැරf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

H61563144005 3/2/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� � ස q;ධාෙලෝක 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම

80,770.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     80,620.00           100% I 100%

F61563844006 3/9/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �fෙහේන�ර 

�ෂ්පාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,635.00           99% I 100%

G61584844007 3/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 05f 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,945.00           100% I 100%



N61561844008 4/19/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

හෑග�ල පාථ8ක Zද�ාල�ය 'Hය වාදක ක�ඩායම සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     49,120.00           98% I 100%

N61561844009 4/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය 

"ළ අh අදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIම සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා[ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     49,980.00           100% I 100%

K61563944012 4/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැnයන 

සංස්කෘ�කාංගය! සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය FIෙ  

අර�j! වැඩසටහනf පැවැ��ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00           100% I 100%

N61561844013 5/13/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� උhවර කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO නHතන ක�ඩායම සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     22,000.00           88% I 100%

N61561844014 5/13/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ෙමොරගහෙහේන මහා Zද�ාලෙO නHතන ක�ඩායම සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     183,900.00         92% I 100%

K61563944016 5/25/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ��යෙගොඩ �රාණ 

රාජමහා Zහාරස්ථානය ප�ඛව ආග8ක, සංස්කෘ�ක හා කලා 

කටu" සංරfෂණය FIෙ  අර�j! ෙපරහැර පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

N61561844017 6/16/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ෙදො! ෙ©Àf Zද�ාලය සඳහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     49,940.00           100% I 100%

N61563944018 6/20/2016

ෙහොරණ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරfෂා FIෙ  අර�j! ෙමොරගහෙහේන � 

üHවාරාම Zහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     25,000.00           100% I 100%

K61563944019 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! පැරj 

සංස්කෘ�ක අංග සංරfෂණය FIෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම 

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     40,000.00           100% I 100%



F61563844020 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ව�~ගල ෙබෝwම~ 

Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,974.00           100% I 100%

F61563844022 7/28/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඔලෙබොhව � 

ජයවHධනාරාම රජමහා Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

H61563144023 8/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කහට�Aය, 

කන!Zල ක!ෙද Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,480.00           99% I 100%

G61561844024 9/2/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසයට 

අය� බQZට කjෂ්ඨ Zද�ාලය සඳහා ප�ගණක ය!තයf හා 

º!ටH ය!තයf ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     89,800.00           90% I 100%

K61563944025 9/7/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජා ව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

කලා කටu" සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය FIෙ  

අර�j! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     60,000.00           100% I 100%

F61584844026 10/11/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� චැ �ය! F�ස් 

ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,707.00           99% I 100%

N61584844027 11/17/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

105,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     104,769.00         100% I 100%

N61563944028 11/23/2016

ෙහොරණ පා .ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! 

සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක හා සා�ත� වැඩසටහනf 

පැවැ��ම ම�! සංස්කෘ�කාංග හා සා�ත� කලා කටu" 

සංරfෂණය හා පවHධනය FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     200,000.00         100% I 100%

K61561944029 12/14/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා වHධනය 

FIෙ  අර�j! පාස� උපකරණ ලබා[ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ��ම
420,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     420,000.00         100% I 100%



H61563145001 4/8/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ටාශෙO Gයාප�ං�, අ �Aගල 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා [ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     99,897.00           100% I 100%

F61563845002 4/8/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ටාශෙO Gයාප�ං�, පහළ 

කර!නාෙගොඩ � �ණ�ාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

H61561145003 4/19/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

බප/ෙහො/øFයනක!ද ෙදමළ Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා ෙසZG තහh ලබා[ම.

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     26,630.00           89% I 100%

N61561845004 4/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය 

"ළ අh අදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIම සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා[ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     49,980.00           100% I 100%

N61563945005 6/20/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�ක අංග පවHධනය FIෙ  හා සංරfෂණය FIෙ  

අර�j! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන රජමහා Zහාරස්ථානය ප�ඛව 

සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     100,000.00         100% I 100%

G61584845006 6/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     49,865.00           100% I 100%

N61582845007 6/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

K61563945008 7/8/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංග ආරfෂා FIෙ  අර�j! වරකාෙගොඩ 

ග�ෙලන Zහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf 

පැවැ��ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     25,000.00           100% I 100%

F61563845009 7/13/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකෙස�ෙහේනාව 

රජමහා Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     49,225.00           98% I 100%



H61563145010 7/27/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වරකාෙගොඩ, 

ගෙÆඋඩ රජමහා Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

K61563945011 8/23/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! Zයැnයන 

�රාණ සංස්කෘ�කාංග සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය 

FIෙ  සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     200,000.00         100% I 100%

N61563945012 8/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

�රාණ සංස්කෘ�කාංග සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය 

FIෙ  අර�j! වරකාෙගොඩ රජමහා Zහාරස්ථානය ප�ඛව 

සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     25,000.00           100% I 100%

G61584845013 9/7/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� නෑබඩ, වරකාෙගොඩ, 

ෙතොරනැ�ල �§ණ ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     29,850.00           100% I 100%

G61584845014 9/13/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 815 කQෙහේන ගා. 

X. ෙකො=ඨාසෙO කQෙහේන �qY ෙපර පාසල සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     24,915.00           100% I 100%

N61563845015 9/13/2016

මYරාවල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බැ�ල�Aය 

Zද�ාෙසේකර Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම "§! දහ  අධ�ාපනය පවHධනය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     75,000.00           100% I 100%

H61563145016 9/30/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය FIම 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� 650 � ෙපර�ණගම ගා.X. වසෙ  

ෙර�ණ � ෙබෝw�fඛාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

H61563145017 10/31/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වැGකැටැ�ල � 

�ණ�ෙfෂතාරාම Zහාරස්ථ � bණරතන දහ  පාසෙ� දහ  

අධ�ාපනය ලබා[මට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

K61563945018 11/1/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන �රාණ සංස්කෘ�කාංග සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය 

FIෙ  අර�j! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන Zහාරස්ථානය ප�ඛව 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%



N61584845019 11/17/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     29,700.00           99% I 100%

H61563145020 12/20/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වරකාෙගොඩ රජමහා 

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

K61563945021 12/15/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

සා�ත� හා සංස්කෘ�ක උ�මය! සංරfෂණය FIෙ  හා 

පවHධනය FIෙ  අර�j! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf 

පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

H61563146001 3/11/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� � 

ෙ;ව8�තාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය 

ලබා[මට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල දව�ාධාර ලබා[ම ම�! 

ශම පදනම මත සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     100,000.00         100% I 100%

H61563146002 3/11/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අමරෙගදර 

ෙබෝwම~ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     148,220.00         99% I 100%

K61561946005 6/6/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO qල�Eංහල පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසයට අය� mඩGගම මහා Zද�ාල�ය �ස්තකාලය 

සඳහා ෙපො� ලබා[ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     25,000.00           100% I 100%

N61561846006 6/6/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO qල�Eංහල පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසයට අය� ෙවය!ග�ල �ස්G  මහා Zද�ාලෙO 

E_!ෙW පෙයෝජනය සඳහා �Q ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     49,560.00           99% I 100%

N61563946007 6/20/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�ක අංග පවHධනය FIෙ  හා සංරfෂණය FIෙ  

අර�j! qල�Eංහල මහ ප!සල ප�ඛව සංස්කෘ�ක 

ෙපරහැර පැවැ��ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     100,000.00         100% I 100%

H61563146008 6/20/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 

ෙබෝතෙ�ගංෙගොඩ ධHමපාල Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම 

පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,980.00           100% I 100%



H61563146009 6/20/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ��වානා 

ග�ෙගොඩැ�ල ශාඛ�Eංහාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

ශම පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     199,401.00         100% I 100%

G61584846010 6/29/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     46,800.00           94% I 100%

N61582846011 6/29/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     49,925.00           100% I 100%

H61561146012 7/13/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO  qල�Eංහල පා.ෙ� 

ෙකො=ඨාසයට අය� mඩGගම මහා Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     44,475.00           89% I 100%

F61563846013 7/13/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� F"�ග�Zල 

�මාමාලක Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     48,055.00           96% I 100%

H61561146016 9/30/2016

qල�Eංහල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බප/ෙහො/පහළ නාරල � 

සාරාන!ද Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G අ~�වැtයා FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     74,829.00           100% I 100%

H61563146017 9/30/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මහගම, 

ෙගොඩm�ර Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,420.00           99% I 100%

H61563146018 11/1/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඉං��ය,හ�ව"ර 

ව�ත � ගණෙදZ ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     49,830.00           100% I 100%

H61563146019 11/1/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොබවක � 

_මනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     49,390.00           99% I 100%



N61584846020 11/17/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     28,800.00           96% I 100%

G61584847001 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

02f සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

55,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     55,000.00           100% I 100%

F61563847002 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     120,000.00         100% I 100%

K61563947003 4/8/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ටාශෙO ජනතාව ෙව�ෙව!, Eංහල 

හා �!Y අ~� අ��Y උ�සවය X8� කර ෙගන ඉපැරj 

සංස්කෘ�ක හා ජන ¢ඩා පවHධනය FIෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     25,000.00           100% I 100%

K61563947004 4/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! 

Zයැnයන සංස්කෘ�කාංගය! සංරfෂණය FIෙ  හා 

පවHධනය FIෙ  අර�j! වැඩසටහනf පැවැ��ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     15,000.00           100% I 100%

N61561847005 6/29/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ෙW ඉෙග�  ධා�තාව වැt FIම ෙව�ෙව! 

ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     99,984.00           100% I 100%

N61582847006 6/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,825.00           100% I 100%

G61584847007 7/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 800 � බට�ර 

ෙදොඩංෙගොඩ උ"ර ගා. X. වසෙ  ��A කා!තා සහායක ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     22,000.00           88% I 100%

K61563947008 9/7/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන කලා කටu" සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය FIෙ  

අර�j! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     75,000.00           100% I 100%



G61584847009 9/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 800 � 

ස�ගහව�ත තf�ලා ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,700.00           99% I 100%

H61563148001 3/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ÃෙDෙගොඩ � 

_දHශනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61563148002 3/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� � ධHමපාල 

ෙයෝගාශම 8�ලගස් උh��ල Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61563148003 3/2/2016

ෙ��වල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙහ බරZල, 

පයාගල ආන!ද�� Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61563148004 3/2/2016

ෙ��වල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මWෙගොන, 

mමාරක!ද � {ෙ!!දාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

G61584848005 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

144,230.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     144,230.00         100% I 100%

N61582848006 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     250,000.00         100% I 100%

F61584848007 3/29/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙ��වල, 

ෙහරල�"hව ජයªම ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

15,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     15,000.00           100% I 100%

H61563148008 3/29/2016

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO Gයප�ං� හ�කඳZල � 

üHවාරාවම Zහාරස්ථානෙO ඉ�කරෙගන ය� ලබන 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



H61563148009 6/6/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පයාගල, හ�කඳZල 

üHවාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F61563848010 6/6/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� mඩා පයාගල, 

ශා!ත ම�යා ෙදDමැYෙH දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61582848011 6/6/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දHගා නගරය, 

ද!ව�තෙගොඩ, �qY ¢ඩා ස8�ය සඳහා ¢ඩා උපකරණ 

ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     25,000.00           100% I 100%

F61584848012 6/6/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පයාගල, හ�කඳZල 

� [පාලංකාර ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     24,500.00           98% I 100%

G61584848013 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 747 කරදෙගොඩ 

ගා.X. වසෙ  ෙ��වල, කරදෙගොඩ E�� ෙපර පාසල සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     30,000.00           100% I 100%

G61584848014 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 732 මෙ�ෙගොඩ  

ගා.X. වසෙ  අංග!ෙගොඩ º!සස් ෙපර පාසල සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     25,000.00           100% I 100%

G61584848015 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 760 ඒ 

ෙමොරෙගො�ල  ගා.X. වසෙ  ගංගාරාම �රාණ Zහාරස්ථානය 

"ළ පව�ව� ලබන ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබා[ම
25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     24,800.00           99% I 100%

G61584848016 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 750 වලතර ගා.X. 

වසෙ  ෙහරල!"hව ජයªම ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     24,850.00           99% I 100%

H61563148017 9/30/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය FIම 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� 745 �ංෙහේන ගා.X. වසෙ  �ංෙහේන, 

ප�Gයව�ත සාමදාන රාෙSශ්ව�යෙW ෙදDමැYෙර� 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



H61563149001 3/2/2016

ම"ගම පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� න��"hව E� 

E;ධ�ථාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,978.00           100% I 100%

F61563849003 3/18/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඕZAගල � 

_න!දාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     95,992.00           96% I 100%

K61563949005 4/8/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ටාශෙO ජනතාව ෙව�ෙව!, Eංහල හා 

�!Y අ~� අ��Y උ�සවය X8� කර ෙගන ඉපැරj 

සංස්කෘ�ක හා ජන ¢ඩා පවHධනය FIෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     25,000.00           100% I 100%

H61563149006 5/25/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඇ"ල��දGගම 

ජයෙබෝw Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට 

ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල දව�ාධාර ලබා[ම ම�! 

සංවHධනය FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     199,120.00         100% I 100%

H61563149007 5/25/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ක!දෙහේන � 

පඤ්ඤාසාර Zහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට 

ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල දව�ාධාර ලබා[ම ම�! 

සංවHධනය FIම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,340.00           99% I 100%

G61584849008 6/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,500.00           99% I 100%

N61561849009 6/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh 

ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW 

ඉෙග�  ධා�තාව වැt FIම ෙව�ෙව! ඉෙග�  උපකරණ 

ලබා[ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

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

H61563149010 6/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� ම;ෙදෙගදරව�ත, 

uXA 11 ��A ��"මා� අ මා! ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,700.00           99% I 100%

H61563149011 6/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� ම"ගම, b�ෙදොළ 

ප��X ෙ;වාලෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     29,995.00           100% I 100%



F61563849012 7/13/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� � වා�ස්සරාරාම 

Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     25,413.00           51% I 100%

F61561849013 7/15/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� ම"ගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO බYගම ධ මාන!ද Zද�ාලයට E_ ද�ව!ෙW 

අධ�ාපXක සංවHධනය උෙදසා පාස� උපකරණ ලබා[ම

12,500.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     12,495.00           100% I 100%

G61584849014 7/13/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 802 ඊ තඹ³Aය ගා. 

X. වසෙ  ��A තඹ³Aය පාෙ;<ය සභා ෙපර පාසල සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     30,000.00           100% I 100%

N61561649016 7/13/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� ම"ගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO වලෙගදර නෙවෝද�ා මහා Zද�ාලෙO ¢ඩා 

සංවHධනය උෙදසා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

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

H61563149017 10/31/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� � ��"මා� අ ම! ෙකෝZෙ� 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     29,920.00           100% I 100%

N61563950004 6/16/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංග ආරfෂා FIෙ  අර�j! �!නෙගොඩ � 

ඉ!දසරාරාම Zහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක ෙපරහැර 

පැවැ��ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61563950005 6/20/2016

අගලව�ත පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! පැරj 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� වැඩසටහනf පැවැ��ම ම�! 

Zයැn යන සංස්කෘ�කාංග සංරfෂණය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

N61563950006 6/24/2016

අගලව�ත පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! පැරj 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

N61563950007 6/28/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! පැරj 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     250,000.00         100% I 100%



F61584850008 6/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

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

N61561850009 6/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW 

ඉෙග�  ධා�තාව වැt FIම ෙව�ෙව! ඉෙග�  උපකරණ 

ලබා[ම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     150,000.00         100% I 100%

N61582850010 6/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61561850011 6/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� බප/ම"/ අගලව�ත 8�¶ මහා Zද�ාලය සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     40,000.00           100% I 100%

N61561850012 6/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� බප/ම"/ ��ර පාථ8ක Zද�ාලය සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     80,000.00           100% I 100%

N61563950013 6/28/2016

අගලව�ත පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! පැරj 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     200,000.00         100% I 100%

N61563950014 6/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! පැරj 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

K61563950015 8/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

�රාණ සංස්කෘ�කාංග සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය 

FIෙ  අර�j! සංස්කෘ�ක වැඩසටහ! පැවැ��ම

510,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     510,000.00         100% I 100%

N61561650016 9/30/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� අගලව�ත පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO බප/ම"/��ර පාථ8ක Zද�ාලය සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     29,800.00           99% I 100%



H61563150017 12/15/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බටෙහේ!�Aය 

ආරණ�ෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා දව�මය ආධාර 

ලබා [ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,840.00           99% I 100%

F61563850018 12/28/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකZAයාගල 

�රාණ üජා ග�ෙල! Zහාරස්ථ � Z_;දාෙලෝක දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,757.00           99% I 100%

K61563951001 12/30/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ටාශෙO ජනතාව ෙව�ෙව!, Eංහල 

හා �!Y අ~� අ��Y උ�සවය X8� කර ෙගන ඉපැරj 

සංස්කෘ�ක හා ජන ¢ඩා පවHධනය FIෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
101,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     101,000.00         100% I 100%

N61561851002 4/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය 

"ළ අh අදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIම සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා[ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     49,997.00           100% I 100%

G61584851003 6/29/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     99,931.00           100% I 100%

N61582851004 6/29/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     99,975.00           100% I 100%

G61584851005 12/23/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

54,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     53,980.00           100% I 100%

H61563152001 3/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොස්bලන, 

ෙමෝ�කාව � ගංගාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K61563952002 4/8/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ටාශෙO ජනතාව ෙව�ෙව!, 

Eංහල හා �!Y අ~� අ��Y උ�සවය X8� කර ෙගන 

ඉපැරj සංස්කෘ�ක හා ජන ¢ඩා පවHධනය FIෙ  

වැඩසටහනf පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     50,000.00           100% I 100%



F61584852003 6/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

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

N61561852004 6/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO පාG!ද�වර පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ෙW ඉෙග�  ධා�තාව වැt FIම ෙව�ෙව! 

ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

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

N61582852005 6/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� 

සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     99,700.00           100% I 100%

K61563952006 9/2/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! සා�ත� 

හා කලා කටu" සංරfෂණය හා පවHධනය FIෙ  අර�j! 

සා�ත� වැඩසටහනf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     50,000.00           100% I 100%

H61561152007 10/18/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� පාG!ද�වර පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO b�~බැ;ද පාථ8ක Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     47,843.00           96% I 100%

N61561853001 4/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO 8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය 

"ළ අh අදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIම සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා[ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     49,980.00           100% I 100%

H61563153002 5/25/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ග�පාත �රාණ 

රජමහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     200,000.00         100% I 100%

K61563953003 5/30/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංගය! සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය 

FIෙ  අර�j! පැරj කලා කටu" හා සංස්කෘ�කාංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනf පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     50,000.00           100% I 100%

H61563153004 12/30/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වරකාෙගොඩ 

රජමහා Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     49,784.00           100% I 100%



N61584853005 11/17/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

35,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     32,424.00           93% I 100%

H61563153006 12/23/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ග�පාත රජමහා 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     124,460.00         100% I 100%

N61563853008 12/26/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මාද ෙ©, 

හ�ෙතොට _ච�ත වHධනාරාම Zහාරස්ථ _ච�ත දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,538.00           98% I 100%

F61563854001 3/9/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� [පාෙලෝක මහා 

Zහාරස්ථ � ධHෙමෝදය දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     24,335.00           97% I 100%

H61563154002 3/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඌ�ගල � 

තෙපෝධනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     49,560.00           99% I 100%

H61563154003 4/1/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙහොරණ, ස� උය! 

ක!ද �රාණ ෙබෝw E� ZෙDකාරාම Ëf�U ආරාමෙO 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත වැඩ Xම FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
26,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     25,945.00           100% I 100%

K61563954004 4/19/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! සංස්කෘ�ක 

උ�මය! ම" පර�රට දායාද FIෙ  අර�ණ �Y!ප� වන 

ප�� පැරj සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ල� වැඩසටහනf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     50,000.00           100% I 100%

N61561854005 4/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය "ළ 

අh අදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW 

ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIම සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා[ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     49,980.00           100% I 100%

K61563854007 4/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කලා කටu" සංරfෂණය හා 

පවHධනය FIෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     193,390.00         97% I 100%



K61563954008 4/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! පාර ප�ක 

සංස්කෘ�කාංග සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය FIෙ  

අර�j! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     10,000.00           100% I 100%

K61563954009 5/30/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

සංස්කෘ�කාංගය! සංරfෂණය FIෙ  හා පවHධනය FIෙ  

අර�j! පැරj කලා කටu" හා සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� 

වැඩසටහනf පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     50,000.00           100% I 100%

F61563854010 6/6/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� � üHවාරාම Zහාරස්ථ 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     29,387.00           98% I 100%

N61561854011 6/6/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ඉං��ය පරාකමබා� පාථ8ක Zද�ාලය සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     45,931.00           92% I 100%

K61563954012 6/14/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව! Zයැnයන 

සංස්කෘ�ක අංගය! ම" පර�රට දායාද FIෙ  අර�j! හා 

පැරj කලා කටu" සංරfෂණය හා පවHධනය FIම සඳහා 

පැරj සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ල� වැඩසටහනf පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     50,000.00           100% I 100%

N61563954013 6/16/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! පැරj 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� වැඩසටහනf පැවැ��ම ම�! 

Zයැn යන සංස්කෘ�ක අංග සංරfෂණය FIම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     80,000.00           100% I 100%

K61582954014 7/27/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය ගා`ය පාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන අh ආදාය ලාÑ ප��වලට අය� ෙම!ම 

ජාත�!තර ම=ටෙ  ෙබොf�ං ¢ඩා තරග Xෙයෝජනය කරන 

¢ඩකP! වන ෙf. �. ලE¶ එර!ද හා y. ඒ. �fම� පස!න 

¢ඩකP! සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම ම�! �ඩා mසලතා 
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     19,000.00           95% I 100%

G61584854016 9/13/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 610 ඌ�ගල 

නැෙගන�ර ගා.X. වසෙ  මැද ඌ�ගල ZY8 ෙපර පාසල 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     24,380.00           98% I 100%

H61563154017 11/1/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඉං��ය, අfකර 20 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     49,395.00           99% I 100%



N61584854018 11/17/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     28,740.00           96% I 100%

N61584863001 2/17/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා  උපකරණ 

ලබා [ම

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

XE බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය -                     999,424.00         100% I 100%

K61561863002 3/14/2016

ග පහ අධ�ාපන කලාපෙO  අh  ආදාය  ලාÑ ප��වල  පාස� 

 අධ�ාපනය ලබන   ද�ව!  සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     400,000.00         100% I 100%

K61561963003 4/5/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙනොZwමf අධ�ාපන ආයතනවල  ස්වයං 

³Fයා ��9 ලාÑ!ෙW හැFයා පවHධනය සඳහා 

වැඩසටහනf පැවැ��8

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     230,486.70         92% I 100%

N61561963004 7/8/2016

කැළjය අධ�ාපන කලාපෙO 5 වසර aෂ��ව  Zභාගයට 

ඉ��ප� වන E_! සඳහා ෙපර�� වැඩසටහනf පැවැ��ම 

"G! ඔ�!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැං�ම

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     797,212.00         100% I 100%

N61561863005 9/15/2016

කැළjය අධ�ාපන කලාපෙO පාසැ�වල අh  ආදාය  ලාÑ 

ද�ව! සඳහා උපකාරක ෙලස ෙපො� හා උපකරණ ලබා [ම 

"G! ඔ�!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැං�ම

498,770.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     497,861.00         100% I 100%

N61584863006 5/16/2016

`ග�ව අධ�ාපන ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW  දැ�ම  

පවHධනය FIම

425,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

XE බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය -                     423,480.00         100% I 100%

N61561863007 5/19/2016

ග පහ අධ�ාපන ෙකො=ඨාශෙO පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා [ම "G! ඔ�!ෙW අධ�ාපXක 

ධා�තාවය පවHධනය FIම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     49,980.00           100% I 100%

N61561863008 8/31/2016

කැළjය අධ�ාපන කලාපෙO   අh  ආදාය  ලාÑ ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා 

[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     99,996.00           100% I 100%



N61563963009 11/1/2016

`ග�ව අධ�ාපනය කලාපෙO  ඉෙග�ම ලබන ද�ව!  සහ 

පජාව සඳහා    සංස්කෘ�ක හා කලා  වැඩසටහනf පැවැ��ම 

"G! එn  සංස්කෘ�ක හා  කලා උ�මය! සංරfෂණය FIම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 197,782.00        197,782.00         99% I 100%

G61582863010 11/28/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO  Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම

450,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     449,625.00         100% I 100%

N61561864002 4/4/2016

ශ්I◌ු ජයවHධන�ර අûයා◌ීපන කලාපෙO පාස� අûයාරපනය 

හදාරණ අh ආදාය ලාÑ ප�� වල පාස� ද�ව! සදහා  

ඉෙග�8 උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     200,000.00         100% I 100%

K61561364003 11/21/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO අධ�ාපන පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     200,000.00         100% I 100%

N61561864004 4/20/2016

¦ ජයවHධන�ර අධ�ාපන කළාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� ද�ව! සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා [ම.

450,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     449,820.00         100% I 100%

N61561864005 4/20/2016

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල E_ 

ද�ව! සඳහා ඉෙග�   උපකරණ ලබා [ම

600,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     599,500.00         100% I 100%

K61561964007 6/28/2016

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙO පාස� E_ ද�ව! සඳහා 

අධ�ාපන සංස්කෘ�ක පවHධන වැඩසටහනf පැවැ�Zම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     247,042.50         99% I 100%

F61561864008 9/5/2016

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙO පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය ලාÑ ප��වල E_ ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා[ම.

110,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     109,980.00         100% I 100%

F61561864009 5/26/2016

�§ය!දළ අධ�ාපන කලාපෙO පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය ලාÑ ප��වල E_ ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා[ම.

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     75,000.00           100% I 100%



K61561964010 6/9/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO 2016 aෂ��ව Zභාගයට ෙපc 

EAන E_ ද�ව! ෙව�ෙව! ස ම!තණ පැවැ��ම.

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     250,000.00         100% I 100%

N61561964011 7/27/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO 2016 සාමාන� ෙපළ Zභාගයට 

ෙපc EAන E_ ද�ව! ෙව�ෙව! ස ම!තණ පැවැ��ම.

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     299,977.50         100% I 100%

N61561864013 6/28/2016

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාසැ� 

E_ ද�ව! හට පාස� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     100,000.00         100% I 100%

N61561864014 6/28/2016

¦ ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අh ආදාය ලාÑ ප��වල E_ ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබා[ම

15,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     15,000.00           100% I 100%

N61561864015 7/20/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO bණා�මක අධ�ාපනය 

පවHධනය F�ම සඳහා පාස� ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     800,000.00         100% I 100%

K61561964016 9/3/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපයට අය� අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන E_ද�ව!ෙW ඉෙග�  

mසලතා වHධනය FIෙ  අර�j! ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම

350,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     349,807.00         100% I 100%

K61561964017 9/3/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට අය� අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන E_ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා 

වHධනය FIෙ  අර�j! ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     124,850.00         100% I 100%

K61561964018 9/3/2016

�§ය!දල අධ�ාපන කලාපයට අය� අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන E_ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා 

වHධනය FIෙ  අර�j! ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     124,850.00         100% I 100%

K61561964019 9/3/2016

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට අය� අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන E_ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා 

වHධනය FIෙ  අර�j! ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     125,000.00         100% I 100%



K61561864020 9/13/2016

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙO පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය ලාÑ ප��වල E_ ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා[ම.අ�යර 2

460,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     460,000.00         100% I 100%

N61561864021 9/26/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට අය� බප/ෙහෝ/වට³ක කjෂ්ඨ 

Zද�ාලය සඳහා එfස් ෙහොස්= ZYG පංකා ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

N61561864022 10/25/2016

�§ය!දල අධ�ාපන කලාපෙO ෙතෝරාග� පාස�වල 

අධ�ාපනය ලබන අh ආදාය ලාÑ ප��වල  E_ ද�ව! සඳහා 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබා[ම.

540,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     539,942.00         100% I 100%

K61563964023 11/9/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO �ස්G  දහ  පාස� පජාව සඳහා 

සංස්කෘ�ක පවHධන වැඩසටහනf පැවැ�Zම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     239,971.00         96% I 100%

K61561864024 11/21/2016

�. ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� E_ ද�ව! හට පාස� උපකරණ ලබා[ම. අ�යර 2

65,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     64,770.00           100% I 100%

N61561864025 11/29/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය  ලාË ප��වල 

පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා�ම

240,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     239,971.00         100% I 100%

N61561864026 11/30/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා නZන 

ශ�ද වා�j උපකරණ ලබා[ම.

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     999,940.00         100% I 100%

F61561864027 12/21/2016

�§ය!දල අධ�ාපන කලාපෙO බප/�§ ද ෙ© කjෂ්ඨ 

Zද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

23,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     23,000.00           100% I 100%

K61563965003 3/24/2016

ෙහොරණ, බ�ඩාරගම, qල�Eංහල, 8�ලXය, මYරාවල හා 

ඉං��ය යන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය! ආවරණය වන ප�� 

ජනතාව හා පාස� E_! සඳහා Zයැn යන පාර ප�ක කලා 

කටu" සංරfෂණය හා නගා EQ�ෙ  අර�j! වැඩසටහනf 

පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     50,000.00           100% I 100%



N61561865005 6/9/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW ඉෙග�  ධා�තාව වැt FIම 

ෙව�ෙව! ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     150,000.00         100% I 100%

F61563865006 6/20/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     199,100.00         100% I 100%

N61561865009 7/12/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     1,000,000.00      100% I 100%

K61561965010 7/13/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන E_ ද�! ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා 

වHධනය FIෙ  අර�j! පාස� උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     19,980.00           100% I 100%

K61561965011 7/13/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO අධ�ාපනයට දfෂ, ප�ෙ� අh 

ආදාය ලාÑ ත��වය මත Yෂ්කරතා පව�න ද�ෙවmෙW 

ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIෙ  අර�j! පාස� උපකරණ 

ලබා[ම
5,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     4,990.00             100% I 100%

K61561965012 7/27/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW අධ�ාපXක mසලතා වHධනය 

FIෙ  අර�j! ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම
200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     199,980.00         100% I 100%

K61561965013 7/27/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW අධ�ාපXක mසලතා වHධනය 

FIෙ  අර�j! ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     150,000.00         100% I 100%

K61561865014 8/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO පාස� �ස්තකාල සඳහා ෙපො� 

ලබා[ම ම�! පාස� E_ද�ව!ෙW අධ�ාපXක mසලතා 

වHධනය FIම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     29,980.00           100% I 100%

K61561865015 8/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO පාස� �ස්තකාල සඳහා ෙපො� 

ලබා[ම ම�! පාස� E_ද�ව!ෙW අධ�ාපXක mසලතා 

වHධනය FIම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     29,900.00           100% I 100%



K61561865016 8/29/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පාස� �ස්තකාල සඳහා ෙපො� 

ලබා[ම ම�! පාස� E_ද�ව!ෙW අධ�ාපXක mසලතා 

වHධනය FIම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     29,980.00           100% I 100%

N61561965018 9/7/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා වHධනය 

FIෙ  අර�j! ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     250,000.00         100% I 100%

N61561865019 11/17/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා සංවHධනය 

සඳහා ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     499,000.00         100% I 100%

K61561965020 12/15/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර අධ�ාපන ෙකො=ඨාසයට 

අය� අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ඉෙග�  mසලතා වHධනය FIෙ  අර�j! 

පාස� උපකරණ ලබා[ෙ  වැඩසටහ! පැවැ��ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     99,940.00           100% I 100%

A66561101002 12/26/2016

Minu/Aluthapola Walagamba M.V. - Repairing of  

    80*20 Mahagamasekara Building 

492,342.04         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     492,342.04         100% I 100%

A66561101003 12/26/2016

Minu/Godigamuwa M.V. - Repairing to 110*20 

    Building 

449,769.25         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     449,769.25         100% I 100%

A66561101004 10/28/2016

Minu/Madithiyawala P.V. - Repairing of 90*20 

    Building 

496,606.40         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     496,606.40         100% I 100%

A66561101005 12/19/2016

Minu/Kaluaggala P.V. -  Repairing of 40*20 

    Building

365,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     351,152.17         96% I 100%

A66561101006 10/28/2016

Minu/Hangawattha P.V. -  Repairing of 40*20 

    Building 

491,428.02         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     491,428.02         100% I 100%



A66561101008 11/7/2016

Minu/Dorowwa M.V. -  Repairing of 80*20 Building 

    

1,117,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     937,974.03         84% I 100%

H66561101011 3/30/2016

WP/MINU/BADALGAMA SARANATHISSA 

    K.V. -  Balance work of 70*25 Building 

360,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     279,265.42         78% I 100%

H66561101012 3/30/2016

Minu/Mallawagedara M.V. - Construction of 80*20 

    Building for Primary Section (Stage - 1) 

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,382,420.00      92% I 100%

H66561101013 10/28/2016

WPMinu/Kotadeniyawa Karunarathna M.V. - 

    Construction of 40*20 Building 

1,944,695.26      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,944,695.26      100% I 100%

H66561101014 3/30/2016

Minu/Halpe Vi Paup M.V. - Constructuion of iron 

    mesh to selected  Class Rooms 

920,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     919,718.75         100% I 100%

F66561801015 4/1/2016

Divulapitiya Division - Supply of Furniture to 

    selected schools  

1,440,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,438,101.28      100% I 100%

G66561801016 4/1/2016

Supply of  Machinery equipment  and Computers to 

    schools in Divulapitiya  Division

660,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     660,000.00         100% I 100%

F66561801017 11/8/2016

WP/MINU/POPE PAUL 6 TH M.V.- Supply of 100 

plastic chairs and instruments for band

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     400,000.00         100% I 100%

H66561101018 11/8/2016

WP/MINU/POPE PAUL 6 th M.V. - Construction 

of toilet system.

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     373,733.44         93% I 100%



H66561101019 12/28/2016

WP/MINU/Kongodamulla St Anthony K.V. - 

Development work of school premises.

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     279,000.00         93% I 100%

H66561102001 6/3/2016

WP/Ng/MARIA RAJINI J.S.V. - Balance work of 

    110*30 three Storey building 

1,988,060.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,875,955.70      94% I 100%

F66561802002 4/1/2016

WP/Ng/Amandoluwa M.V. - Supply of office 

    furniture and equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     98,022.00           98% I 100%

F66561802003 4/1/2016

WP/Ng/Kuswala K.V. -  Supply of office furniture 

    and equipment

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     25,000.00           100% I 100%

F66561802004 4/1/2016

WP/Ng/Welihena R.C.T.K.V. -  Supply of office 

    furniture and equipment

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     23,774.00           95% I 100%

F66561802005 4/1/2016

WP/Ng/Katunayake M.V. -  Supply of office 

    furniture and equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     49,089.10           98% I 100%

F66561802006 4/1/2016

WP/Ng/Ambalanmulla Jothirathana K.V. -  Supply 

    of office furniture and equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     50,000.00           100% I 100%

F66561802007 4/1/2016

WP/Ng/Raddoluwa P.V. - Supply of office furniture 

    and equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     50,000.00           100% I 100%

F66561802008 4/1/2016

WP/Ng/Kaluwarippuwa Sri Wijaya J.S.V. -  Supply 

    of office furniture and equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     50,000.00           100% I 100%



F66561802009 4/1/2016

    Supply of sports equipment for Katana Division

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

F66561802010 4/1/2016

WP/Ng/Mukalangamuwa J.S.V. - Supply of plastic 

    chairs for main hall 

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     99,910.00           100% I 100%

G66561802012 4/1/2016

    Ng/Walpola Rathanasara  P.V. - Supply of a Printer

15,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     15,000.00           100% I 100%

A66561102013 8/29/2016

WP/NG/John De Baptist V. - Repairing roof of 

50*25 building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     485,045.59         97% I 100%

H66561102014 9/27/2016

WP/NG/HEENATIYANA DAMMALOKA M.V. - 

Balance work of 120*25 three storyed building (with 

main hall) - stage 04

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,709,243.40      45% C 60%

F66561802015 10/20/2016

WP/NG/VIDYALOKA M.V. - Supply of plastic 

chair

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561802016 9/27/2016

WP/NG/HEENATIYANA DAMMALOKA M.V. - 

Supply of plastic chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561802017 9/27/2016

WP/NG/AMANDOLUWA M.V. - Supply of plastic 

chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561802018 9/27/2016

WP/NG/THOPPUWA R.C.T.M.V. - Supply of 

plastic chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%



F66561802019 9/27/2016

WP/NG/BANDARANAYAKE J.S.V. - Supply of 

plastic chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561802020 9/27/2016

WP/NG/ST.SEBASTIYAN S M.V. - Supply of 

plastic chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561802021 9/27/2016

WP/NG/MARIYARAJINI K.V. - Supply of plastic 

chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561802022 9/27/2016

WP/NG/WELIHENA SINHALA MIX K.V. -

Supply of plastic chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561802023 9/27/2016

WP/NG/ST.PHILIPNERI S K.V.- Supply of plastic 

chairs 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,400.00           99% I 100%

F66561802024 9/27/2016

WP/NG/KADIRANA K.V. - Supply of the two still 

cupboards

60,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     46,230.00           77% I 100%

F66561802025 11/8/2016

WP/NG/KATUNAYAKA R.C.M.V. -Supply of 

furniture and other equipment.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     297,877.00         99% I 100%

A66561102028 12/28/2016

WP/NG/KIMBULAPITIYA R.C.P.V. -

Modifications and Miner Repairing to  (L) shape 

    building.

525,400.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     482,668.89         92% I 100%

H66561102029 12/30/2016

WP/MINU/Andiambalama M.V. - Modification of 

the fence.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 0% O 0%



A66561103001 3/30/2016

WP/Ng/Dungalpitiya V.- Renovation of the 30*20 

    Science Laboratory

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     188,183.85         94% I 100%

A66561103002 10/28/2016

WP/Ng/St Joseph s K.V.- Renovation of the 80*20 

    single Storey Building

931,235.58         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     931,235.58         100% I 100%

A66561103003 10/28/2016

WP/Ng/Kepungoda K.V. - Renovation of 80*20 

    building

740,609.69         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     740,609.69         100% I 100%

A66561103004 10/28/2016

WP/Ng/St Joseph s K.V.- Renovation of 40*20 

    Science Laboratory 

489,612.70         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     489,612.70         100% I 100%

A66561103005 10/28/2016

WP/Ng/St. Mary s College - Renovation of 70*25 

    two Storey building 

1,489,109.90      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,489,109.90      100% I 100%

A66561103006 10/28/2016

WP/Ng/St. Mary s College - Renovation of 120*25  

    building 

486,613.72         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     486,613.72         100% I 100%

A66561103007 3/30/2016

WP/Ng/St. Mary s College - Renovation of 130*25  

    three Storey building 

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     470,789.35         94% I 100%

A66561103009 12/26/2016

WP/Ng/Dungalpitiya V.- Renovation of 30*20 

    Science Laboratory 

247,429.27         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     247,429.27         100% I 100%

A66561103011 3/30/2016

WP/Ng/Kanuwana St. Sebastian P.V.- Roof 

    Repairing of the 80*20 building

750,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

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



A66561103012 8/26/2016

WP/NG/DUWA K.V.- Renovation of the 70*25 

    three storey building

750,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     50,926.50           7% C 60%

A66561103013 8/26/2016

WP/Ng/Bolawalana Nimalamariya V.- Repairing of 

140*60 (L) shape building 

900,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     839,426.95         93% I 100%

A66561103014 5/20/2016

WP/Ng/St. Joshap s K.V.- Repairing of 20*25 Home 

    Science Room

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     357,704.20         89% I 100%

H66561103015 10/28/2016

WP/NE/WIJAYARATHNAM M.V. - Balance work 

    of 110*25 new building

1,108,191.45      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,108,191.45      100% I 100%

H66561103017 10/28/2016

WP/Ng/Pitipana M.V.- Completion of the remaining 

    construction work of the two Storey building

2,795,046.69      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,795,046.69      100% I 100%

H66561103019 3/30/2016

Construction of Negombo Zonal Education Office  

    (Balance work)

10,000,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     10,000,000.00    100% I 100%

H66561103020 8/2/2016

Ng/Vidyalankara M.V. - Remaining construction 

    work of 50*40 two, Storey  building - (stage four)

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     821,844.43         82% I 100%

H66561103021 5/2/2016

Ng/Al Falah M.V. - Remaining construction work 

    of the 120*30 three Storey  building  

1,640,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,386,797.23      85% I 100%

F66561803022 4/1/2016

Supply of the sports equipment for selected schools 

    in Negombo Division

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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



F66561803023 4/1/2016

Supply of office furniture for selected schools in 

    Negombo Zone

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     398,765.10         100% I 100%

F66561803024 4/1/2016

Supply of office furniture for selected schools in 

    Negombo Division

130,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

G66561803025 4/1/2016

Suppiy of TV sets to selected Schools in   Negombo 

    Division

70,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     62,997.00           90% I 100%

G66561803026 4/1/2016

Supply of CD Players to selected schools in 

    Negombo Division

10,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     9,900.00             99% I 100%

H66561103028 8/2/2016

WP/NG/Pitipana M.V. - Completion of the 

remaining construction work of the two storey 

building (stage 6)

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     950,108.60         95% I 100%

A66561103029 9/27/2016

WP/NG/THALAHENA K.V. - Repairing of 144*22 

    and 80*20 building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     473,555.87         95% I 100%

H66561103030 11/8/2016

WP/NG/AMANDOLUWA M.V. - Construction of 

toilet system.

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     354,505.51         89% I 100%

K66561203031 11/8/2016

Negombo Community Learning Center - 

Conducting Vocational Training Programs for 

school leavers.

216,500.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     -                      0% Q 0%

G66561803032 12/30/2016

Supply of machinery and equipment for Negombo 

Education Zone.

227,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     226,561.00         100% I 100%



A66561104001 12/26/2016

Minu/Asgiriya Mixed K.V - Repairing of 40*20 

    Science Unit

123,043.60         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     123,043.60         100% I 100%

A66561104003 10/28/2016

Minu/Kalahugoda Madawala K.V. - Repairing of 

    Grade 3,4,5 Buildings

346,699.50         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     346,699.50         100% I 100%

A66561104004 8/16/2016

Minu/Vitanamulla K.V. -  Repairing of 40*20  

    Library Building 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     871,174.05         87% I 100%

A66561104008 10/28/2016

Minu/Asgiriya Mixed K.V. -  Repairing of 70*20 

    Primary Section Building and Roof

977,498.84         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     972,360.84         99% I 100%

A66561104009 12/26/2016

Minu/Asgiri Walpola P.V. -  Repairing of 80*20 

    Building and Roof

295,365.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     295,365.00         100% I 100%

A66561104010 9/23/2016

Minu/Asgiriya Sudarshana K.V. -  Repairing of 

    80*20 Building and Roof

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     341,174.00         85% I 100%

H66561104012 3/30/2016

WP/MINU/GANIHIMULLA P.V. - Balance work 

    of 70*25 Building

2,360,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,636,016.54      69% I 100%

H66561104014 5/12/2016

WP/GM/DORANAGODA RATHNAJOTHI K.V.- 

    Construction of  toilet unit

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     141,000.00         35% I 100%

F66561804018 5/12/2016

Minuwangoda Division - Supply of Furniture to 

    selected schools  

1,160,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,159,323.49      100% I 100%



G66561804019 4/1/2016

Supply of  Machinery, equipment  and Computers 

    to schools in Minuwangoda Division

920,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     920,000.00         100% I 100%

A66561104020 12/26/2016

Minu/Pethiyagoda Budist K.V.- Repairing of 

Electricity system

246,125.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     246,125.00         100% I 100%

H66561104021 6/2/2016

WP/MINU/YATIYANA R.C.K.V. - Balance work 

of the  90*35 three storey Building

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,415,262.68      85% I 100%

H66561104022 9/27/2016

WP/MINU/Batepola R.C.K.V. - Balance work of 

20*20 building

325,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     321,275.94         99% I 100%

F66561804023 10/27/2016

WP/MINU/Yatagama P.V. - Supply of Furniture 

and other equipment

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     395,415.89         99% I 100%

H66561104024 11/24/2016

WPMINU/UDUGAMPOLA P.V.-Balance work of 

70*25 three storied building.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,992,952.68      100% I 100%

A66561105002 12/26/2016

Minu/Bandaranayaka M.V.  - Repairing of Office 

    Building

687,481.62         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     687,481.62         100% I 100%

A66561105003 8/30/2016

Minu/Wandurawa K.V. - Repairing of 60*20 

    Building

700,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     690,201.31         99% I 100%

A66561105004 5/12/2016

Minu/Wandurawa K.V. - Repairing of 40*20 No 01 

    and  02 Buildings 

190,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

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



A66561105005 8/30/2016

Minu/Pallewela M.V. -  Repairing of roof and 60*20 

    building

1,900,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,639,217.04      86% I 100%

A66561105006 5/20/2016

Minu/Walbolana Dewarakshitha P.V. - Repairing of 

    40*20 Building

550,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     543,822.74         99% I 100%

A66561105007 8/30/2016

Minu/Pasyala M.V. -  Repairing of 100*20 Main 

    Hall 

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,629,895.68      96% I 100%

H66561105010 3/30/2016

Minu/Halugama Dharmapala M.V. - Balance work 

    of 70*25 two Storey Building 

2,920,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,012,938.17      69% I 100%

F66561805011 4/1/2016

 Meerigama Division - Supply of Furniture to 

    selected schools  

1,500,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,500,000.00      100% I 100%

G66561805012 4/1/2016

Supply of  Machinery equipments  and Computers 

    to schools in  Meerigama Division

660,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     660,000.00         100% I 100%

H66561105013 9/27/2016

Construction of a New Building for Divisional 

Education Office in Mirigama

1,670,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,254,887.17      75% I 100%

H66561105014 11/8/2016

WP/MINU/KANDANGAMUWA M.V. - 

Construction of toilet system.

492,450.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     492,450.00         100% I 100%

A66561105015 12/28/2016

WP/MINU/Handurumulla K.V. - Repairing of 

80*20 building.

850,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     800,900.00         94% I 100%



H66561105016 12/28/2016

WP/MINU/Madabawita K.V. - Development of the 

entrance.

40,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     34,580.80           86% I 100%

A66561106001 9/29/2016

WP/GM/Raniswala Walagamba P.V. - 

    Modernization of Office Room

706,689.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     706,689.00         100% I 100%

A66561106002 12/26/2016

WP/GM/Magalegoda P.V. - Renovation Work and 

welded Mesh to the main Hall Building.

972,360.84         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     817,500.00         84% H 100%

A66561106003 12/26/2016

WP/GM/Nittambuwa Roman Catholic K.V. - Roof 

    Repairing of  the 40*20 Science Lab  

533,566.60         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     533,566.60         100% I 100%

A66561106004 12/26/2016

WP/GM/Yata Waka P.V. - Repairing of Office 

    room

361,266.10         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     361,266.10         100% I 100%

A66561106005 9/29/2016

WP/GM/Veyangoda P.V. - Repairing of the 

    boundary Wall & the entrance

833,632.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     833,632.00         100% I 100%

A66561106006 12/26/2016

WP/GM/Sir Baron Jayathilaka K.V. - Roof 

    Repairing of the 80*20 primary classes building

931,473.58         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     931,473.58         100% I 100%

A66561106007 12/29/2016

WP/GM/Mathalana K.V. - Repairing of the Grade 1 

    class room

436,586.02         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     436,386.02         100% I 100%

A66561106008 12/26/2016

WP/GM/Kurawalana K.V. - Roof Repairing of 

    Grade 01 class room

453,792.96         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     453,792.96         100% I 100%



H66561106009 12/26/2016

WP/GM/PATHTHALAGEDARA VIDYALOKA 

    M.V. - Balance work of 70*25 building

1,862,808.90      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,862,808.90      100% I 100%

H66561106010 12/29/2016

WP/GM/Nittambuwa Roman Catholic K.V. - 

    Balance work of 90*25 building

3,123,681.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,123,680.72      100% I 100%

H66561106011 9/29/2016

WP/GM/AL ASHER M.M.V.- Balance work of the 

    160*30 new building

4,782,319.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,071,768.05      43% I 100%

A66561106012 3/30/2016

WP/GM/Koskadawala Sri Nissanka V.- Repairing 

    of the drain system and toilet

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     383,254.05         96% I 100%

H66561106013 3/30/2016

WP/GM/Welikadamulla K.V. - Construction of  

    toilet unit

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     149,639.35         75% I 100%

H66561106014 3/30/2016

WP/GM/Udugaha Walpola Combined School - 

    Construction of  toilet unit

459,320.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     440,094.00         96% I 100%

F66561806016 5/12/2016

Supply of Furniture and Equipment to selected 

    Schools in Attanagalla Division

1,318,040.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,214,065.00      92% I 100%

G66561806017 4/1/2016

Supply of Computers and Accessories to the selected 

    schools in Attanagalla Division

1,012,600.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,011,950.00      100% I 100%

H66561106018 11/9/2016

WP/GM/IDDAMALDENIYA SIDDHARTHA 

P.V. - Construction of boundary wall

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     998,118.70         100% I 100%



H66561106019 9/27/2016

WP/NE/WEERANGULA K.V. - Construction of 

Capataria (1st stage)

650,950.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     116,927.86         18% I 100%

F66561806020 10/6/2016

WP/GM/Kalagedihena M.V.- Supply of Furniture

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     125,000.00         100% I 100%

F66561806021 10/6/2016

WP/GM/Nittambuwa Bauddha M.V. - Supply of 

Furniture

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     125,000.00         100% I 100%

F66561806022 10/6/2016

WP/GM/Mathalana K.V. - Supply of furniture and 

other equipment

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     97,800.00           98% I 100%

F66561806023 11/8/2016

WP/GM/OGODAPOLA K.V. - Supply of sport 

equipment

210,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     209,840.00         100% I 100%

H66561106024 12/29/2016

WP/GM/Ogodapola K.V. - Construction of shrine 

room.

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     74,953.95           75% I 100%

A66561107001 12/26/2016

WP/GM/Ihala Yagoda Lumbini K.V. - Roof repair 

    of 50*20 building

646,199.11         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     646,199.11         100% I 100%

A66561107002 12/26/2016

WP/GM/Nedungamuwa Siri Seewali M.V - 

    Repairing of No.3 building

943,698.05         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     943,698.05         100% I 100%

A66561107003 12/26/2016

WP/GM/Aluthgama Anura Model P.V. - Repairing 

    of the 200*20 building

1,332,862.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,332,862.00      100% I 100%



A66561107004 12/26/2016

WP/GM/Bendiyamulla Gajaba K.V. -  Repairing of 

    40*20 Building and improvement of music room

1,001,216.75      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,001,216.75      100% I 100%

A66561107005 12/26/2016

WP/GM/Weliveriya Madduma Bandara - Repairing 

    of the main hall

979,074.44         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     979,074.44         100% I 100%

A66561107006 12/26/2016

WP/GM/Pahala Yagoda Swarnapali K.V. - 

Repairing  the pavement  03 buildings  (60*20, 

80*20, H shape buildings) and fixing an Iron mesh  

    and Repairing the well 
436,995.20         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     436,995.20         100% I 100%

A66561107007 12/26/2016

WP/GM/Embaraluwa M.V. - Repairing of the 

    Principal s office

496,131.30         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     496,131.30         100% I 100%

A66561107008 3/30/2016

WP/GM/Imbulgoda Rajasingha V. -Repairing of 

    Home Science room and retaining wall

645,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     643,737.39         100% I 100%

H66561107009 3/30/2016

WP/GM/THIBBOTUGODA GAMINI  - 

    Construction 20*20 Multi purpose Activity Room 

1,588,230.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,585,000.00      100% I 100%

F66561807012 5/12/2016

Supply of Furniture and Equipment to selected 

    Schools in Gampaha  Division

1,679,310.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,658,077.68      99% I 100%

G66561807013 4/1/2016

Supply of Computers and Accessories to the selected 

    schools in Gampaha  Division

1,290,150.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,286,800.00      100% I 100%

H66582107014 4/28/2016

ග පහ � ෙබෝw ¢ඩාංගණෙO ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �Aය වැt 

�u9 FIම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     1,994,940.08      100% I 100%



H66561107015 9/27/2016

Zonal Education Office Gampaha - Installing of 

electricity system

1,450,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,205,845.00      83% I 100%

A66561107016 9/27/2016

WP/GM/EMBARALUWA MIHINDU K.V. - 

Repairing of Ceiling 40*20 IT and office rooms

85,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     84,532.50           99% I 100%

F66561807017 11/8/2016

WP/GM/GALAHITIYAWA HEMAMALI M.V. -

Supply of 100 plastic chairs.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,232.00           99% I 100%

F66561807018 11/8/2016

WP/GAM/GOTHAMI K.V.- Supply of music 

instruments for band

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     291,700.00         97% I 100%

A66561107019 12/28/2016

WP/GM/Yakkala Anura M.M.V.- Repairing of 

celing and electrical system.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,000,000.00      100% I 100%

A66561108001 3/30/2016

WP/Ng/Nagoda John De Baptist M.V. - Renovation 

    of 100*20  building renovation(walls/floor)

600,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     599,444.80         100% I 100%

A66561108002 3/30/2016

WP/Ng/Dandugama Lanka Sabha J.S.S - 

    Renovation of 90*25 three Storey building

340,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     330,315.00         97% I 100%

A66561108003 12/26/2016

WP/Ng/Dandugama Lanka Sabha K.V. - 

    Renovation of Principal s office

198,419.27         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     198,419.27         100% I 100%

A66561108004 12/26/2016

WP/Ng/Dandugama Lanka Sabha K.V. - 

    Renovation of Lavatory System

96,886.75           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     96,886.75           100% I 100%



A66561108005 12/26/2016

WP/Ng/Dandugama Lanka Sabha K.V. - 

Renovation of canteen and construction drinking 

    unit

91,946.50           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     91,946.50           100% I 100%

A66561108006 10/28/2016

WP/Ng/Narangodapaluwa P.V. -Repairing of "T" 

shaped main hall building

580,517.35         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     580,517.35         100% I 100%

A66561108007 7/9/2016

WP/Ng/Nimala Maria Balika M.V. - Renovation of 

    60*20 building

975,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     974,246.45         100% I 100%

A66561108008 12/26/2016

WP/Ng/Pamunugama Gonsalvez V. - Renovation of 

    50*20 lab Building

294,466.05         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     294,466.05         100% I 100%

A66561108009 10/28/2016

WP/Ng/Siriwardana P.V - Repairing of 100*20 main 

    hall (roof/wall/floor)

497,946.30         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     497,946.30         100% I 100%

A66561108010 3/30/2016

WP/Ng/Gonsalvez M.V -  Fixing grills to class 

    rooms

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     399,864.00         100% I 100%

A66561108011 7/9/2016

WP/Ng/G.B.Senanayake M.V. - Repairing of 100*20 

    building (roof/wall/floor)

625,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     624,973.00         100% I 100%

A66561108012 10/28/2016

WP/Ng/Wewala P.V. - Renovation of 80*20 building 

    (roof/wall/floor)

399,965.49         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     399,965.49         100% I 100%

A66561108013 10/28/2016

WP/Ng/Yakkaduwa P.V.- Renovation of 90*25 

    three Storey building (roof/wall/floor)

74,400.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     74,400.00           100% I 100%



A66561108014 10/28/2016

WP/Ng/Dharmarathana K.V. - Renovation of 

    110*20  L shape building 

549,719.90         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     549,719.90         100% I 100%

A66561108015 11/24/2016

WP/Ng/ST.SEBASTIAN s  M.V. - Renovation of 

main hall with stage

218,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     217,793.70         100% I 100%

A66561108016 12/26/2016

WP/Ng/Delathura K.V. - Renovation of 90*25  Two 

    Storey building (electricity system/floor)

487,576.70         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     487,576.70         100% I 100%

A66561108017 10/28/2016

WP/Ng/Batuwaththa P.V. - Renovation of lavatory 

    system

199,599.10         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     199,599.10         100% I 100%

A66561108018 3/30/2016

WP/Ng/Basilica P.V. - Renovation of 60*20 building 

    (walls/floor)

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     299,076.25         100% I 100%

A66561108019 3/30/2016

WP/Ng/Dharmashoka M.V. - Renovation of the 

    single Storey  building

360,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     359,991.05         100% I 100%

H66561108020 8/18/2016

WP/Ng/Narangodapaluwa M.V. - Balance work of 

    70*25, 2 storey building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     821,844.43         41% I 100%

H66561108021 10/28/2016

WP/Ng/N.Batagama Siddartha K.V. - Construction 

    of Urinal System

272,520.55         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     272,520.55         100% I 100%

H66561108022 10/28/2016

WP/Ng/Hapugoda St mary s K.V. - Renovation of  

    home science room

149,782.65         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     149,782.65         100% I 100%



H66561108023 10/28/2016

WP/Ng/Wewala St.Xaviour s M.V. - Renovation of  

    home science room

124,845.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     124,845.00         100% I 100%

G66561808024 4/1/2016

Supply of computers to selected schools in Jaela 

    Division

130,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     126,631.50         97% I 100%

H66561108025 8/2/2016

WP/NG/Pamunugama M.V. - Balance work of 

90*25, 2 storey building

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,798,112.00      100% I 100%

A66561108026 7/15/2016

WP/NG/Wewala St. Xaviour s M.V. - Roof 

repairing of the 90*23 building

285,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     284,366.87         100% I 100%

K66561208027 10/20/2016

Non-Formal Education Unit - Conducting Carrier 

target informal education programes in Ja-Ela 

Division

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     -                      0% Q 0%

F66561808028 11/8/2016

WP/NG/BATUWATTA P.V. - Supply of 100 plastic 

chairs.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,400.00           99% I 100%

F66561808029 11/8/2016

WP/NG/KARUNARATHNE M.V. - Supply of 100 

plastic chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561808030 11/8/2016

WP/NG/NARANGODAPALUWA K.V.- Supply of 

100 plastic chairs.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,910.00           100% I 100%

F66561808031 11/18/2016

Supply of Loudspeaker to selected schools in Ja-Ela 

    Division

850,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     840,000.00         99% I 100%



A66561109001 5/2/2016

WP/KE/ST. MARY S V. - Repairing of 40*20 

laboratory.

550,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     549,755.60         100% I 100%

A66561109002 3/30/2016

WP/KE/KARUNARATHNA BUDDHIST MV. - 

    Roof Repairing of 110*18 building

550,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     549,936.25         100% I 100%

A66561109003 10/28/2016

WP/KE/ARCHIBHSHOP BOYS M.V. - Roof 

    Repairing of 70*20 building

447,047.90         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     447,047.90         100% I 100%

A66561109004 10/28/2016

WP/KE/THELAGAPATHA  RATHNAPALA 

    M.V. - roof Repairing of  100*20 building

799,910.60         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     799,910.60         100% I 100%

A66561109005 3/30/2016

WP/KE/MATTUMAGALA  R.C.V - Roof 

repairing of the 70*25  three storied building and 

160*25 class room buildings.

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     785,180.10         98% I 100%

A66561109006 3/30/2016

WP/KE/Hekiththa Kristhuraja V. - Roof Repairing 

    of JICA buildings

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     399,195.50         100% I 100%

A66561109007 7/9/2016

WP/KE/Elapitiwala Chandrawansa V. -  Repairing 

    of the 150*20 building

415,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     410,288.07         99% I 100%

H66561109009 10/28/2016

WP/KE/WATTALA R.C. (Tamil) V. -  

    Construction new 36*25 building

1,505,558.69      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,505,558.69      100% I 100%

H66561109010 12/26/2016

WP/KE/St Annes B.M.V. - Balance work of 38*30 

    building

1,990,359.60      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,990,359.60      100% I 100%



H66561109011 10/28/2016

WP/Ng/Ja ela Jayanthi M.V. - Construction of 

    115*20 new  building -2nd Stage

1,992,837.70      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,992,837.70      100% I 100%

F66561809014 4/1/2016

Supply of Furniture  for selected schools in Wattala 

    Division

510,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     509,397.86         100% I 100%

F66561809015 4/1/2016

WP/KE/Archbishop boys M.V. - Supply of 

    Furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,035.00         100% I 100%

F66561809016 4/1/2016

    WP/KE/St Annes B.P.V. - Supply of Furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     198,920.00         99% I 100%

F66561809017 4/1/2016

WP/KE/Good Shepherd B.M.V. - Supply of 

    Furniture

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     149,246.14         99% I 100%

F66561809018 4/1/2016

WP/KE/Kerawalapitiya R.C.P. V. - Supply of 

    Furniture

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     29,100.00           97% I 100%

F66561809019 4/1/2016

    WP/KE/Matthumagala R.C.V - Supply of Furniture

260,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     258,270.00         99% I 100%

F66561809020 4/1/2016

    WP/KE/Nayakakanda B.P.V - Supply of Furniture

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     249,945.00         100% I 100%

G66561809021 9/8/2016

WP/KE/Kerawalapitiya R.C.V - Supply of a 

    Computer 

92,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     89,000.00           97% I 100%



G66561809022 4/1/2016

WP/KE/St Annes B.P.V. - Supply of musical 

    instruments

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     77,300.00           77% I 100%

G66561809023 4/1/2016

WP/KE/Good Shephred B.M.V. - Supply of a Fax 

    machine

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     18,870.00           75% I 100%

G66561809024 4/1/2016

WP/KE/sri Rathanapala MV. - Supply of sports 

    instruments

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     49,660.00           99% I 100%

G66561809025 4/1/2016

WP/KE/Sri Rathanapala M.V. - Supply of 

    computers & Accessories

120,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     17,500.00           15% I 100%

A66561109026 10/28/2016

WP/KE/Kerawalapitiya Vidyaloka M.V. -  Roof 

repairing of the 100*25 building

793,494.50         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     793,494.50         100% I 100%

A66561109027 11/8/2016

WP/KE/Kanuwana St.Josephs V. - Roof Repairing 

of the 80*20 building

700,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     686,900.75         98% I 100%

H66561109028 11/17/2016

WP/KE/THELAGAPATHA SRI 

RATHANAPALA M.V. - Plastering the wall

250,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     249,801.75         100% I 100%

A66561110001 10/28/2016

WP/KE/NALIGAMA  SANGAMITHTHA MV. - 

    Roof Repairing of 140*20 building 

1,621,621.62      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     670,686.07         41% I 100%

H66561110003 12/26/2016

WP/KE/S.K.K. SOORIARACHCHI P.V. -  Balance 

    work of 70*25  library building & Retaining wall

1,489,404.84      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,489,404.84      100% I 100%



H66561110004 10/28/2016

WP/KE/JAYAKODY M.V. - Balance work of 70*25 

    buildings

1,288,288.29      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,207,725.48      94% I 100%

H66561110005 10/28/2016

WP/KE/Kadawatha M.M.V. - Balance work of 

    110*25 building

3,525,838.29      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,649,370.70      75% I 100%

F66561810006 4/1/2016

WP/KE/Holy Family BMV. - Supply of office 

    furniture

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     13,500.00           45% I 100%

F66561810007 4/1/2016

    WP/KE/Vidyaloka V. - Supply of office Furniture

140,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     138,420.00         99% I 100%

F66561810008 4/1/2016

    WP/KE/Welipillewa PV. - Supply of Furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,350.00         100% I 100%

F66561810009 4/1/2016

    WP/KE/Kadawatha R.C.V. - Supply of furniture

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     27,500.00           92% I 100%

F66561810010 4/1/2016

WP/KE/Dalupitiya Kv - Supply of Furniture for 

    Library

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     180,886.00         90% I 100%

F66561810011 4/1/2016

WP/KE/Kadawatha M.M.V. - Supply of furniture 

    for library

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     295,480.00         98% I 100%

F66561810012 4/1/2016

WP/KE/Udupila Weeravijayaba M.V. -Supply of  

    furniture

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     298,875.72         100% I 100%



F66561810013 4/1/2016

WP/KE/S.K.K.Sooriarachchi M.V. - Supply of  

    furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,892.88         100% I 100%

F66561810014 4/1/2016

    WP/KE/Ambagaspitiya M.V. - Supply of  furniture

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     39,060.00           98% I 100%

F66561810015 4/1/2016

    WP/KE/Vidyaloka V. -  Supply of  furniture

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     27,500.00           92% I 100%

F66561810016 4/1/2016

    Mahara Divisional  schools -  Supply of  furniture

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     798,459.10         100% I 100%

F66561810017 4/1/2016

    WP/KE/ Weboda M.V. -  Supply of  furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,290.00         100% I 100%

G66561810018 4/1/2016

WP/KE/Weboda North Vidyadeepa MV - Supply of 

    multimedia projector

120,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     71,600.00           60% I 100%

G66561810019 9/8/2016

    WP/KE/Kimbulgoda K.V - supply of computer

92,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     89,000.00           97% I 100%

G66561810020 4/1/2016

WP/KE/Weboda North Vidyadeepa M.V. - supply 

    of a  Duplo machine

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     400,000.00         100% I 100%

H66561110021 9/27/2016

WP/KE/NEELAMMAHARA K.V.- Balance work 

    of the 110*30 building

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,040,380.00      69% I 100%



A66561111001 3/30/2016

WP/GM/Dompe Devi Balika V. - Roof Repairing 

    100*20 building

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,799,855.85      100% I 100%

A66561111002 3/30/2016

WP/GM/Thiththapaththara K.V. - Repairing of 

70*25 building, Repairing of 100*20 building and 

    Fixing  weld mesh

1,900,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,842,803.20      97% I 100%

A66561111003 3/30/2016

WP/GM/Dompe  P.V. -  Repairing of the boundary 

    wall around the play ground

897,350.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     887,694.75         99% I 100%

H66561111005 6/1/2016

WP/GM/Sangamiththa Balika Vidyalaya - Balance 

    work of the four storyed building (ground floor)

3,241,350.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,115,330.43      96% I 100%

H66561111007 3/30/2016

    WP/GM/Palpita K.V. - Construction of  toilet unit

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     291,377.87         83% I 100%

H66561111008 3/30/2016

WP/GM/Thiththapathara K.V. - Construction of  

    toilet unit

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     240,500.00         69% I 100%

F66561811010 5/12/2016

Supply of Furniture and Equipment to selected 

    Schools in Dompe Division

972,650.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     972,650.00         100% I 100%

F66561811011 4/1/2016

WP/GM/Thiththapaththara K.V. - Supply of 

    instruments for Western Band

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     400,000.00         100% I 100%

G66561811012 4/1/2016

Supply of Computers and Accessories to the selected 

    schools in Dompe  Division

747,250.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     747,250.00         100% I 100%



G66561811013 8/2/2016

WP/GM/Thiththapaththara K.V. - Supply of 

Costumes for the western Band

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     300,000.00         100% I 100%

H66561111014 11/24/2016

WP/GM/DEKATANA PATHMAWATHI M.M.V. 

- New construction of 77*25 two story building (1st 

stage)

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,998,194.80      100% I 100%

H66561111017 11/24/2016

WP/GM/DEKATANA PATHMAWATHI M.M.V. 

- New construction of 77*25 two story building (2nd 

stage)

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,999,913.00      100% I 100%

H66561111018 10/20/2016

WP/GM/SUNETHRA DEVI K.V.- Balance work of 

70*25 two story building.

3,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,070,336.00      88% I 100%

A66561111019 12/29/2016

WP/GM/Ovitigama P.V. - Repairing of 40*20 two 

buildings.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     497,520.00         100% I 100%

A66561111020 12/28/2016

WP/GM/Dangalle Dharmaraja M.V. - Repairing of 

60*20 building.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     459,075.69         92% I 100%

H66561111021 1/5/2017

WP/GM/DEKATANA PATHMAWATHI M.M.V. 

- New construction of 77*25 two story building (4th 

stage)

480,005.84         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     479,649.00         100% I 100%

A66561112001 10/28/2016

WP/KE/SUBASHI RAJAKEEYA M.V. - Roof 

    Repairing of the 40*20 and 100*20 buildings

1,880,184.25      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,605,457.00      85% I 100%

A66561112002 3/30/2016

WP/KE/SAPUGASKANDA M.V. - Repairing of  

    90*25 building 

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,987,967.23      99% I 100%



A66561112003 10/28/2016

WP/KE/DARANAGAMA RAJASINGHE PV. -  

    roof Repairing of 100 *25 building

907,398.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     751,553.00         83% I 100%

H66561112005 12/26/2016

WP/KE/Biyagama M.M.V. - Balance work of 90*25 

    building

2,478,637.75      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,478,637.75      100% I 100%

F66561812006 4/1/2016

    WP/KE/Bollegala MV -  Supply of  furniture

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     294,090.00         98% I 100%

F66561812007 4/1/2016

    WP/KE/Al Mahamood V -  Supply of  furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     198,920.00         99% I 100%

F66561812008 4/1/2016

    WP/KE/Daranagama MV - Supply of  furniture

130,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     129,646.24         100% I 100%

F66561812009 4/1/2016

WP/KE/Al Mahamood V -  Supply of  office 

    furniture

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     40,000.00           100% I 100%

F66561812010 4/1/2016

WP/KE/Al mubarak P.V. - Supply of  office 

    furniture

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     23,750.00           79% I 100%

F66561812011 4/1/2016

WP/KE/Kandewattha sirisumana P.V. - Supply of  

    office furniture

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     249,477.45         100% I 100%

F66561812012 4/1/2016

WP/KE/Daranagama Rajasingha P.V. - Supply of  

    office furniture

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     40,000.00           100% I 100%



F66561812013 4/1/2016

WP/KE/Daranagama P.V. -Supply of  furniture and 

    equipment

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     249,945.00         100% I 100%

F66561812014 4/1/2016

WP/KE/Kanduboda M.V. - Supply of  furniture and 

    equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,035.00         100% I 100%

F66561812015 4/1/2016

Supply of Furniture  for selected schools in 

    Biyagama Division

670,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     667,021.64         100% I 100%

G66561812016 4/1/2016

WP/KE/Sapugaskanda MV - supply of a Sound 

    System

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

G66561812017 9/8/2016

    WP/KE/Yatihena K.V. - Supply of computer 

92,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     92,000.00           100% I 100%

G66561812018 4/1/2016

    WP/KE/Al mubarak P.V. - Supply of printer

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     17,500.00           88% I 100%

G66561812019 4/1/2016

WP/KE/Al musthafa V. - Supply of sports 

    instruments

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     99,800.00           100% I 100%

G66561812020 8/26/2016

WP/KE/Daranagama PV - Supply of a computer 

and Accessories 

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     97,890.00           98% I 100%

G66561812021 4/1/2016

WP/KE/mahamaya BMV - Supply of sports 

    instruments

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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



H66561112022 9/23/2016

WP/Kela/Sangamiththa M.V. - Construction of a 

new Building

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,244,298.59      85% I 100%

H66561112023 10/28/2016

WP/KE/AL-MUBARAK V. - Balance work of 

120*30 building with Auditorium

3,239,463.15      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,847,839.08      88% I 100%

A66561112024 11/17/2016

WP/KE/Mahamaya B.M.V.- Repairing of the 

Boundary wall

210,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     210,000.00         100% I 100%

A66561112025 12/28/2016

WP/KE/Baptist K.V. -Repairing of 60*20 building.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     422,562.40         85% I 100%

A66561113001 12/26/2016

WP/KE/H.K.DHARMADASA PV. - Roof 

    Repairing of 70*25 building 

695,846.60         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     695,846.60         100% I 100%

A66561113002 12/26/2016

WP/KE/PELIYAGODA R.C.V. - Roof Repairing & 

boundary wall

662,904.75         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     662,904.75         100% I 100%

A66561113003 3/30/2016

WP/KE/KELANI MV. - Roof Repairing of the 

    120*25 building

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,799,767.84      100% I 100%

H66561113006 10/28/2016

WP/KE/UDUPILA SPECIAL EDUCATION 

    UNIT.- Balance work of the building

2,683,718.39      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     409,772.00         15% I 100%

H66561113007 10/28/2016

WP/KE/Balance work of the IMBULGODA 

    LANGUAGE CENTER BUILDING

1,449,320.80      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,210,013.70      83% I 100%



H66561113008 12/26/2016

WP/KE/Helena Wijewardhana B.M.V. - Balance 

    work of  80*25 three storey building

1,992,317.52      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,513,374.70      76% I 100%

F66561813009 4/1/2016

    WP/KE/Holy Family BMV. - Supply of Furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     198,920.00         99% I 100%

F66561813010 4/1/2016

    WP/KE/Wedamulla Mv - Supply of Furniture

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     299,839.82         100% I 100%

F66561813011 4/1/2016

    Kelaniya Divisional schools - Supply of Furniture

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     488,020.00         98% I 100%

F66561813012 4/1/2016

    WP/KE/St Francis M.V. - Supply of Furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,892.88         100% I 100%

F66561813013 4/1/2016

    WP/KE/Hunupitiya K. V. - Supply of Furniture

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     99,245.00           99% I 100%

F66561813014 4/1/2016

    WP/KE/Kelaniya M.V. - Supply of Furniture

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     98,475.00           98% I 100%

F66561813015 4/1/2016

    WP/KE/D.A. Rajapakse M.V. - Supply of Furniture

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     149,090.00         99% I 100%

F66561813016 4/1/2016

    Kelaniya Zonal office -  Supply of Furniture

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     998,760.00         100% I 100%



G66561813018 9/8/2016

WP/KE/Dippitigoda R.C.V - Supply of a Computer 

    

92,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     89,000.00           97% I 100%

G66561813019 4/1/2016

Kelaniya Zonal office - Supply  of office machine & 

    related equipment

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     994,715.00         99% I 100%

H66561113020 9/27/2016

WP/KE/DUTUGEMUNU M.V. - Balance work of  

110*20 main Hall building 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     789,878.00         79% I 100%

H66561113021 11/8/2016

WP/KE/Sri Sumangala P.V. - Construction of toilet 

system

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     323,320.15         81% I 100%

H66561113022 11/8/2016

WP/KE/HUNUPITIYA K.V. -Construction of 

toilet system.

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     352,011.78         88% I 100%

A66561121001 10/19/2016

WP/CO/DARUSALAM V. - Repairing of the 90*25 

    three Storey building

2,070,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,993,731.30      96% I 100%

A66561121002 10/19/2016

WP/CO/ST. ANTHONY B.V. - Repairing of the 

    main hall and 70*25, 2 storey building

1,824,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,640,665.27      90% I 100%

A66561121003 10/19/2016

WP/CO/WOLFENDAL - Repairing  of  126*32 two 

Storey building 

2,395,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,242,319.09      94% I 100%

A66561121004 10/19/2016

WP/CO/ MUTHUWELA HINDU V. -Repairing  of 

    70*25 two Storey building 

1,603,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,600,698.63      100% I 100%



A66561121005 11/30/2016

WP/CO/MODARA  MEDHANANDA V. -

Repairing of 60*25, 90*25,40*25 two storey 

    buildings

844,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     843,279.23         100% I 100%

A66561121006 3/29/2016

WP/CO/CLIFTON B.V. - Repairing of 100*25 single 

storey,100*25 2 storey building and 100*25 3 storey 

    buildings

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     936,801.39         94% I 100%

A66561121007 10/19/2016

Repairing of Cafeteria building of Department of 

    Education

812,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     760,609.35         94% I 100%

A66561121008 11/30/2016

WP/CO/JAYANTHI V. - Repairing  of 70*25 two 

    Storey building 

547,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     546,596.43         100% I 100%

A66561121009 11/30/2016

WP/CO/AL IKBAL V. - Repairing of Principal s 

    Office and toilet

598,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     597,965.75         100% I 100%

H66561121011 10/19/2016

WP/CO/St.Anthony s Boys College.- Balance work 

    of 90*25 Three  Storey Building (Hill Street )

4,395,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,045,555.88      92% I 100%

H66561121012 10/19/2016

WP/CO/RAZEEK FAREED M.V.- Balance work 

    of 110*30 3  Storey building 

4,398,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,392,091.70      100% I 100%

H66561121013 3/30/2016

WP/CO/Mattakkuliya St. John s Tamil V.- Balance 

    work of 110*25 two Storey Building

2,400,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,365,631.76      99% I 100%

H66561121014 11/30/2016

WP/CO/Sri Sangamitta B.V.- Balance work of 90*25 

    three storey Building 

3,041,900.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,040,910.21      100% I 100%



H66561121015 11/30/2016

WP/CO/DARUSALAM V. - Construction of a 

    toilets unit

226,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     225,932.90         100% I 100%

F66561821016 4/1/2016

Colombo North Education Division - Supply of 

    office Furniture and equipment to selected Schools 

4,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     3,999,058.82      100% I 100%

F66561821017 4/1/2016

Colombo Central Education Division - Supply of 

    office Furniture and equipment for selected Schools 

6,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     5,870,940.50      98% I 100%

F66561821018 4/1/2016

Supply of Furniture and Equipments for Colombo 

North, Colombo Central, Colombo South, Borella 

    Divisional Education Office

1,500,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,498,318.64      100% I 100%

G66561821019 4/1/2016

Colombo North Divisional Education Office - 

    Supply of Office Machines and Computers

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     395,405.00         99% I 100%

G66561821020 4/1/2016

Schools in Colombo North Education Division 

    Office - Supply of Office Machines and Computers 

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     397,525.00         99% I 100%

G66561821021 4/25/2016

Schools in Colombo Central Education Division - 

    Supply of Office Machines and Computers

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     794,761.00         99% I 100%

G66561821022 4/25/2016

Colombo  Central Divisional Education Office - 

    Supply of Office Machines and Computers

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     398,471.50         100% I 100%

A66561121023 10/19/2016

WP/COL/AL- Hidaya V. - Repairing of boundary 

wall

1,472,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,310,667.12      89% I 100%



H66561121024 10/11/2016

Installation of Air Conditioners for Auditorium of 

Zonal Education office - Colombo.

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     3,000,000.00      100% I 100%

H66561121028 12/8/2016

WP/COL/LINDSAY BALIKA VIDYALAYA - 

Improvement of Drinking Water supply and 

Development of Toilets.

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     274,328.46         91% I 100%

H66561121030 12/8/2016

WP/CO/Modara Hindu Vidyalaya - Supply of the 

three phase electricity facility.

108,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     100,806.00         93% I 100%

H66561121031 12/28/2016

Net Working of the Teachers Administration Unit 

of the Colombo Zonal Education office..

800,000.00         අමා.ෙ�. ක.අ.අ. -                     800,000.00         100% I 100%

H66561121032 12/30/2016

Rehabilitation of electricity system colombo Zonal 

Education office.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     300,000.00         100% I 100%

A66561122001 9/26/2016

WP/J PURA/SEDAWATTA SIDDHARTHA V.  -   

    Repairing of  Boundry wall

848,775.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     848,775.00         100% I 100%

A66561122002 9/26/2016

WP/J PURA/VERAGODA K .V.   - Repairing of  

    Boundary wall

675,675.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     621,205.64         92% I 100%

A66561122003 9/26/2016

WP/J PURA/KOTIKAWATTA R.C.V.   -  

    Repairing of "L" shape Building

1,203,635.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,203,635.00      100% I 100%

A66561122004 3/29/2016

WP/J PURA/VIDYAEARDANA V. - Repairing of 

    School Main Hall

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,000,000.00      100% I 100%



H66561122005 9/26/2016

WP/JAYA/KUDABUTHGAMUWA SOMADAVI 

    B.V.  - Balance work of  110*25 building 

3,732,880.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,732,880.00      100% I 100%

H66561123001 9/26/2016

WP/JAYA/JANADHIPATHI B.V. -  Balance work 

    of 90*25 building 

3,861,075.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,861,075.00      100% I 100%

F66561823003 4/1/2016

Supply of Furniture for selected schools in 

    Nugegoda Division

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     996,450.00         100% I 100%

F66561823004 4/1/2016

WP/NU/JANADHIPATHI B.V.- Supply of 

    furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     197,100.00         99% I 100%

A66561123005 6/2/2016

WP/JAYA/REWATHA RAJAKEEYA V. 

Repairing of 90*25 building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     500,000.00         100% I 100%

A66561124001 3/29/2016

WP/J PURA/DEDIGAMUWA K.V. - Repairing of 

    70*30 Building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,000,000.00      100% I 100%

A66561124002 5/3/2016

WP/J PURA/THALAHENA  M.V. - Repairing of 

School buildings

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,000,000.00      100% I 100%

A66561124003 3/29/2016

WP/J PURA/THALANGAMA SUBODHI K.V. - 

    Repairing of the Main Hall

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     888,887.43         89% I 100%

A66561124004 3/29/2016

WP/J PURA/AVERIHENA K.V.-Repairing of 

    School Main Hall

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,000,000.00      100% I 100%



A66561124005 3/29/2016

WP/J PURA/Oruwala K .V.   - Repairing of the 

    90*25 Building

600,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     595,686.67         99% I 100%

A66561124006 3/29/2016

WP/J PURA/M.D.A. Jayawardhana V.   - Repairing 

    of the boundary wall

1,025,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     986,746.75         96% I 100%

H66561124007 9/26/2016

WP/JAYA/MALABE RAHULA V.- Balance work 

    of 90*25, 3 Storey building

3,843,220.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,843,220.00      100% I 100%

H66561124008 9/26/2016

WP/JAYA/JA/GUNASEKARA K.V.- Balance 

    work of 90*25, 3 Storey building

6,585,370.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,485,289.12      68% I 100%

H66561124009 9/26/2016

WP/JAYA/MUNIDASA KUMARATHUNGA V.-  

    Balance work of 70*25 building

2,755,135.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,755,135.00      100% I 100%

H66561124010 9/26/2016

WP/JAYA/MALABE MODELS SCHOOL -  

    Balance work of 90*25 building

5,311,840.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     5,292,078.16      100% I 100%

F66561824011 4/25/2016

Supply of Furniture for Zonal Education Office of 

    Sri Jayawardhanapura Zone

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     360,920.00         72% I 100%

F66561824012 4/1/2016

Supply of Furniture for selected schools  in 

    Kaduwela Division

2,200,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     2,197,443.00      100% I 100%

G66561824013 4/1/2016

KADUWELA  DIVISION - Supply of computer & 

    related equipment for Office & Devisional Office

550,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     520,600.00         95% I 100%



G66561824014 4/1/2016

KADUWELA  DIVISION - Supply of computer & 

    related equipment for selected schools

550,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     547,710.00         100% I 100%

G66561824015 4/1/2016

KOLONNAWA  DIVISION - Supply of computer 

    & related equipment for selected schools

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     476,440.00         95% I 100%

G66561824016 4/1/2016

MAHARAGAMA  DIVISION - Supply of 

    computer & related equipment for selected schools

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     500,000.00         100% I 100%

G66561824017 4/1/2016

Nugegoda  DIVISION - Supply of computer & 

    related equipment for selected schools

330,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     314,740.00         95% I 100%

G66561824018 4/1/2016

Supply of 2 Duplo Machines for Sri 

    Jayawardhanapura Education Zone

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     800,000.00         100% I 100%

H66561124019 11/2/2016

Modernization of Jayawardhanapura Zonal 

Education office

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,000,000.00      100% I 100%

H66561124020 11/7/2016

Fixing file holding racks in record room of 

jayawardena Zonal Education office

615,095.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     596,654.50         97% I 100%

A66561124021 12/30/2016

Modernization of Jayawardenapura Zonal 

Education office 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,000,000.00      100% I 100%

A66561125001 9/26/2016

WP/J PURA/THALAWATHUGODA 

AGRAMATHYA V.  -   Repairing of of school 

    Buildings

866,765.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     866,765.00         100% I 100%



A66561125002 3/29/2016

WP/J PURA/UDAHAMULLA SIDDHARTHA  

    VIDYALAYA  - Repairing of the 80*20 Building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     922,581.40         92% I 100%

A66561125003 3/29/2016

WP/J PURA/CHANDRARATHNA 

MANAWASINGHE V.   - Repairing of Office 

    Building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     922,600.35         92% I 100%

A66561125005 3/29/2016

WP/J PURA/KOTTAWA NORTH 

DHARMAPALA V. - Repairing of the Primary 

    Building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     998,001.47         100% I 100%

A66561125006 5/3/2016

WP/J PURA/Buwanekaba Maha vidyalaya -  

    Repairing of building with laboratory

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     864,491.90         86% I 100%

A66561125007 9/26/2016

WP/J PURA/RUKMALE M.V. - Repairing of the 

    80*20 and 100*20 buildings

1,601,835.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,601,832.78      100% I 100%

H66561125008 9/26/2016

WP/JAYA/JANADHIPATHI V. -  Balance work of 

    90*25 building 

2,895,385.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,848,287.39      98% I 100%

F66561825009 4/1/2016

Supply of Furniture for Selected Schools in 

    Maharagama Division

1,230,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,225,732.00      100% I 100%

H66582125010 5/12/2016

කල�ෙගොඩ ග�වල පාර ළමා ¢ඩාංගණය ඉ���ට නගර සභා 

ඉඩෙ  ෙවොG ෙබෝ� ¢ඩාංගණය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

A66561125012 11/17/2016

WP/J PURA/VIDYAKARA BALIKA 

VIDYALAYA - Roof repairing of the primary class 

room building

1,550,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,549,523.49      100% I 100%



H66561125013 12/30/2016

WP/JAYA/JANADHIPATHI V. -  Balance work of 

    90*25 building  - stage ii

1,226,612.11      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,132,456.07      92% I 100%

A66561126001 3/29/2016

WP/PILI/ KAVIDHAJA PV - Repairing of the "L "  

    Shape  building 

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     255,856.12         85% I 100%

A66561126003 8/11/2016

WP/PILI BUDDHIST  B.V.- Repairing of  the  

    50*25 three Storey building 

945,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     702,462.18         74% I 100%

A66561126005 5/13/2016

WP/PILI BUDDHIST  B.V.- Repairing of the  

    70*25 two Storey building 

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     342,095.60         86% I 100%

A66561126006 3/29/2016

WP/PILI/ MOUNT LAVINIA GIRLS  HIGH 

SCHOOL .-Repairing of   the 90*25 three Storey 

    building  

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     384,346.01         96% I 100%

A66561126007 5/30/2016

WP/PILI/ KANDAWALA V. - Repairing of the   

    80*20  single   Storey building (STAGE 1)

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     387,673.83         97% I 100%

A66561126008 3/29/2016

WP/PILI/ KANDAWALA V. -  Repairing of the   

    140*30  single   Storey building 

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     482,051.64         96% I 100%

F66561826010 4/1/2016

WP/PILI/ KAVIDHAJA P.V. - Supply  of Furniture 

    & Equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     47,600.00           95% I 100%

F66561826011 4/1/2016

WP/PILI/ MOUNT LAVINIA BUDDHIST B.V. -  

    Supply of Furniture & Equipment

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     119,000.00         79% I 100%



F66561826012 8/23/2016

WP/PILI/ SHASTRANANDA V - Supply  of 

    Furniture &  Equipment 

210,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     203,004.90         97% I 100%

G66561826013 4/1/2016

WP/PILI/ RATMALANA SRI GNANENDRA 

K.V. -  Supply of  Photo copy machine & related 

    Equipment 

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     125,000.00         100% I 100%

G66561826014 7/29/2016

WP/PILI/ SHASTRANANDA V. -  Supply of 

    photocopy machine and related equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

A66561127001 12/7/2016

WP/PILI MOUNT LAVINIA SRI PUNYAKAMI 

    V. - Repairing of the 70*25 three Storey building 

95,246.21           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     95,246.21           100% I 100%

A66561127002 12/7/2016

WP/PILI/KALUBOWILA BUDDHAGHOSHA 

    MV. - Repairing of the 90*25 three  Storey building 

196,113.92         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     196,113.92         100% I 100%

A66561127003 3/29/2016

WP/PILI/ NUGEGODA ST.JOSEPH S BV 

(Primary)  -Repairing of the 40*20 single   Storey 

    building 

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     195,635.58         98% I 100%

A66561127004 3/29/2016

WP/PILI /S.DE S. JAYASINGHE  M.M.V.- 

    Repairing of the   180*40 two Storey building 

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     191,091.13         64% I 100%

H66561127005 8/11/2016

WP/PILI/ST. JOSEP S. - Balance work of the 50*40 

    building 

4,380,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,134,417.38      94% I 100%

H66561127006 8/11/2016

WP/PILI/HOLY FAMILY CONVENT 

    DEHIWALA. - Balance work of the 70*25 building 

4,390,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,165,419.66      95% I 100%



F66561827007 4/1/2016

WP/PILI /NUGEGODA ST.JOHN S M.V. - Supply 

    of Furniture & Equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     151,928.00         76% I 100%

G66561827008 4/1/2016

WP/PILI/ NUGEGODA ST.JOHN S M.V. -  

    Supply of a Duplo  machine 

420,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     420,000.00         100% I 100%

A66561128001 11/30/2016

WP/PILI/ SRI SUNANDOPANANDA PV - 

    Repairing of the 80*20  single Storey building 

555,533.46         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     555,533.46         100% I 100%

A66561128002 11/30/2016

WP/PILI/ MORATUWA ST.ANTHONY S V -

    Repairing of the 90*25 three Storey building 

187,180.41         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     187,180.41         100% I 100%

A66561128005 11/30/2016

WP/PILI  PODUJAYA V - Repairing of the   90*25 

    three Storey building 

178,199.67         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     178,199.67         100% I 100%

A66561128006 11/30/2016

WP/PILI DE SOYZA MV -Repairing of the  160*20  

     single   Storey building 

297,998.90         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     297,998.90         100% I 100%

A66561128007 3/29/2016

WP/PILI UYANA V  -Repairing of the   80*20  

    single   Storey building 

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     179,227.99         90% I 100%

A66561128008 3/29/2016

WP/PILI KORALAWELLA SRI NAGASENA PV. 

    - Repairing of the "L "  Shape  building 

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     179,989.76         90% I 100%

A66561128009 5/19/2016

WP/PILI KALDEMULLA SALEENA PV -  

    Repairing of the   70*20  single  Storey building 

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     119,397.93         80% I 100%



A66561128010 3/29/2016

WP/PILI MORATUWA METHODIST HIGH 

    SCHOOL .-Repairing of Dental Clinic building

928,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     662,602.17         71% I 100%

H66561128011 8/11/2016

WP/PILI/ MORATUWA M.V. - Balance work of 

    90*30 three Storey building 

5,070,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,963,781.17      78% I 100%

H66561128012 3/30/2016

WP/PILI/ MORATUWA ST.SEBASTIAN S B.V. - 

    Balance work of 80*25 three Storey building 

4,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,553,107.27      79% I 100%

F66561828014 4/1/2016

WP/PILI/MORATUWA METHODIST HIGH 

    SCHOOL - Supply  Furniture & Equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     98,278.23           98% I 100%

F66561828015 4/1/2016

 WP/PILI/ SRI SUNANDOPANANDA M.V. - 

    Supply of office Furniture and equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     47,600.00           95% I 100%

F66561828016 4/1/2016

WP/PILI/ UYANA V. - Supply of Furniture & 

    Equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     99,981.96           100% I 100%

F66561828017 4/1/2016

WP/PILI/ RAWATHAWATTA METHODIST V. - 

    Supply of Furniture & Equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

F66561828018 4/1/2016

WP/PILI/ DE SOYZA M.V. - Supply of Furniture & 

    other Equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     98,900.00           99% I 100%

F66561828019 4/1/2016

WP/PILI /SRI SUNANDOPANANDA P.V. -  

    Supply of Furniture & Equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     99,745.90           100% I 100%



F66561828020 4/1/2016

WP/PILI/ WILLORAWATTA GNANESSARA 

BUDDHIST.V. - Supply of Furniture & other 

    Equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     47,300.00           95% I 100%

F66561828021 4/1/2016

WP/PILI/ KALDEMULLA SALEENA P.V. - 

Supply of Teaching Aids & office furniture and 

    office equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     98,100.00           98% I 100%

F66561828022 4/1/2016

WP/PILI/ KATUKURUNDA ST.MARY S PV - 

    Supply of office furniture and quipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     46,800.00           94% I 100%

G66561828023 4/1/2016

WP/PILI/ WEERA PURANAPPU V. -  Supply of a 

    Duplo machine 

420,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     420,000.00         100% I 100%

G66561828024 4/1/2016

WP/PILI/ KATUKURUNDA ST.MARY S PV - 

    Supply of Computer t & related  Equipment 

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

A66561128025 10/26/2016

WP/PILI/ MORATUWA JANAJAYA V -Repairing 

of the  main hall.

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     715,887.12         89% I 100%

H66561128027 11/17/2016

WP/PILI/ MORATUWA M.V. - Balance work of 

    90*30 three Storey building  (stage 2)

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,999,204.45      100% I 100%

H66561128028 11/17/2016

WP/PILI/ MORATUWA ST.SEBASTIAN S B.V. - 

Balance work of 80*25 three Storey building (stage 2)

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     950,391.50         86% I 100%

A66561129001 5/30/2016

WP/PILI BORALESGAMUWA MODEL 

PRIMARY V - Repairing of the 60*20 single storey 

    building 

600,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     579,121.60         97% I 100%



A66561129002 3/30/2016

WP/PILI BOKUNDARA MAHINDA V - 

    Repairing of the 60*25  single   Storey building

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,608.50           100% I 100%

A66561129003 5/19/2016

WP/PILI MAKULUDUWA V - Repairing of the  

70*25 three storey building with Installing Diamend 

grill

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     75,232.00           75% I 100%

A66561129004 11/30/2016

WP/PILI DHARMASENA ATTIGALA BV -

    Repairing of the 50*20  single Storey building 

76,956.52           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     76,956.52           100% I 100%

A66561129005 8/11/2016

WP/PILI DHARMASENA ATTIGALA BV - 

(Primary) Repairing  of 80*20  single  Storey 

    building 

240,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     204,383.61         85% I 100%

A66561129006 11/30/2016

WP/PILI DHARMASENA ATTIGALA BV - 

(Honnanthra) Repairing  of   60*20  single   Storey 

    building 

163,042.72         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     163,042.72         100% I 100%

A66561129007 8/11/2016

WP/PILI HEDIGAMA SRI SUDARSANA KV -

    Repairing of the  60*20  single   Storey building 

475,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     433,881.00         91% I 100%

A66561129008 11/30/2016

WP/PILI DELTHARA V - Repairing of the "U "  

    Shape  building 

134,212.32         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     134,212.32         100% I 100%

A66561129009 12/7/2016

WP/PILI PHILIPH ATTIGALA V - Repairing of 

    the 70*25 two Storey building 

167,500.82         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     167,500.82         100% I 100%

A66561129010 3/30/2016

WP/PILI PHILIPH ATTIGALA V - Repairing of 

    the 80*20 single Storey building 

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     30,864.80           62% I 100%



A66561129011 12/7/2016

WP/PILI KAHAPOLA KV - Repairing of the 90*25 

    two Storey building 

392,538.60         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     392,538.60         100% I 100%

A66561129012 4/25/2016

WP/PILI SIR JOHN KOTHALAWALA V -

    Repairing of the 90*25 two Storey building 

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     199,750.00         100% I 100%

A66561129013 3/30/2016

WP/PILI WEWALA ANANDA SAMARAKOON 

    V - Repairing of the 110*20 main  building 

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     303,733.40         61% I 100%

A66561129014 12/7/2016

WP/PILI EREWWALA VIDYALOKA MV  - 

    Repairing of the  100*20  single   Storey building 

551,726.38         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     551,726.38         100% I 100%

A66561129015 3/30/2016

WP/PILI MAMPE DHARMARAJA MV. -

    Repairing of the 90*25 three Storey building 

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     344,576.67         86% I 100%

A66561129016 12/7/2016

WP/PILI/ SOMAWEERA CHANDRASIRI KV - 

    Repairing of Dental Clinic Building 

925,369.82         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     925,369.82         100% I 100%

H66561129017 3/30/2016

WP/PILI/ MAMPE K.V. -  Balance work of 50*25,  

    3  Storey Building 

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,156,536.75      86% I 100%

F66561829018 4/1/2016

WP/PILI/ DELTHARA V. -  Supply  of Furniture & 

    Equipment 

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     99,654.96           100% I 100%

F66561829019 4/1/2016

WP/PILI /MAMPE K.V. - Supply of Furniture & 

    Equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     97,539.70           98% I 100%



F66561829020 4/1/2016

WP/PILI/ EREWWALA VIDYALOKA M.V. -   

    Supply of Teaching Aid 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     192,868.36         96% I 100%

F66561829021 4/1/2016

 Piliyandala Zonal Education Office -  Supply of 

    Office Equipment & Furniture

1,500,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,496,578.04      100% I 100%

G66561829022 4/1/2016

WP/PILI/ PHILIPH ATTIGALA V. -  Supply of a 

    Duplo machine  

420,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     420,000.00         100% I 100%

G66561829023 4/1/2016

WP/PILI /BORALESGAMUWA MODEL P.V. - 

Supply  of Photo copy machine & related Equipment 

    

120,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     120,000.00         100% I 100%

G66561829024 4/1/2016

WP/PILI/ PEPILIYANA SUNETHRA DEVI B.V. -  

 Supply  of Photo copy machine & related 

    Equipment 

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     125,000.00         100% I 100%

G66561829025 4/1/2016

WP/PILI/ BATUWANDARA K.V. -  Supply  of 

    Photo copy machine & related Equipment 

120,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     120,000.00         100% I 100%

G66561829026 6/3/2016

WP/PILI / RATHTHANAPITIYA ANANDA V. -  

Supply of Computer & other Equipment

425,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     405,000.00         95% I 100%

G66561829027 4/1/2016

WP/PILI/ KAHAPOLA K.V. - Supply  of Photo 

    copy machine & related Equipment 

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     125,000.00         100% I 100%

H66561129028 12/8/2016

WP/PILI/Sunethradevi Balika - Modification of 

toilet unit.

265,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     210,414.26         79% I 100%



A66561130001 11/30/2016

WP/HO/Deepangoda K.V. .- Repairing of the 80*20 

    Building

1,335,109.20      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,335,109.20      100% I 100%

A66561130002 11/30/2016

WP/PADUKKA/Piyarathana M.M.V. - Roof 

    Repairing of the 130*20 building

883,874.57         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     883,874.57         100% I 100%

A66561130003 3/30/2016

WP/HO/Kiriwaththuduwa Wijewardana  M.V. -

    Repairing of retaining wall

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     999,988.95         100% I 100%

A66561130004 3/30/2016

WP/HO/Jalthara M.V. - Roof Repairing of the 

    76*19 building

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,799,948.97      100% I 100%

H66561130005 5/25/2016

WP/HO/Lenagala k.V.-  construction of  40*20  Two 

class room part attached to existing 40*20 single 

    storied building

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,493,137.66      100% I 100%

H66561130006 5/3/2016

WP/HO/HOMAGAMA PRESIDENT COLLEGE.- 

Construction of the 90*25 3 storeyed new building 

    (1st stage)

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,699,025.15      57% I 100%

H66561130007 11/30/2016

WP/HO/WETHARA K.V. - Balance work of 

    Pavilion

897,855.09         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     897,855.09         100% I 100%

H66561130008 3/30/2016

WP/HO/HOMAGAMA M.V.-  Balance work of 

    Pavilion

840,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     839,606.92         100% I 100%

A66561130009 11/30/2016

WP/HO/Dolahena K.V. -Repairing of Teacher s 

    quarters  

299,983.79         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     299,983.79         100% I 100%



F66561830010 5/25/2016

Purchasing office equipments/items for the school 

    and Zonal Education office in Homagama Zone

1,450,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,449,928.40      100% I 100%

G66561830011 4/1/2016

Supply of 2 Duplo Machine for Homagama 

    Education Zone

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     652,680.00         82% I 100%

G66561830012 7/1/2016

WP/HO/KOSGAMA M.V. - Supply  of western 

band musical instruments

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     499,990.00         100% I 100%

H66561130013 5/13/2016

WP/HO/MAGAMMANA MAHA VIDYALAYA 

Construction of 70*25 three storey building (1 stage )

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     981,067.00         98% I 100%

A66561130015 11/30/2016

WP/HO/Palagama Sri Parakum V. - Repairing of 

roof of main hall building

246,034.40         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     246,034.40         100% I 100%

H66582130016 9/13/2016

ෙහෝමාගම ගලZලව�ත ZදHශනා මාවෙ� රජෙO ඉඩෙ  ��A 

ළමා ¢ඩාංගනය සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     996,344.43         100% I 100%

H66561130017 11/17/2016

Homagama Zonal Education Office - Balance Work 

of Auditorium

1,400,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     996,650.94         71% I 100%

H66561130018 12/23/2016

WP/HO/Panagoda Yudahamuda V. - Balance work 

of pavilion

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

A66561131001 11/30/2016

WP/HO/Puwakpitiya south K.V.- Repairing roof 

    and others of 60*20 (Grade 3,4,5) Building 

799,955.90         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     799,955.90         100% I 100%



A66561131002 11/30/2016

WP/HO/Illukovita K.V.- Repairing of the main hall 

    building

398,513.73         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     398,513.73         100% I 100%

A66561131003 11/30/2016

WP/HO/Akaravita K.V. -Repairing of  40*25 

    Multipurpose Building 

898,842.45         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     898,842.45         100% I 100%

H66561131004 5/25/2016

WP/HO/Puwakpitiya C.C. Tamil P. - construction  

    of a 90*25 three storied building (stage III) 

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,221,354.60      74% I 100%

H66561131005 12/28/2016

WP/HO/Liyanwala K.V.- Balance work of 100*30 

    Auditorium 

909,776.80         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     909,776.80         100% I 100%

F66561831006 4/1/2016

WP/HO/KOSGAMA M.V. - Supply  of Sport 

    equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,890.00         100% I 100%

A66561131007 11/17/2016

WP/HO/ASWANTHA M.V. -Roof repairing of the 

90*20 building

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,286,911.00      86% I 100%

H66561132001 11/30/2016

WP/CO/LINDSAY B.V.- Balance work of 90*25 3 

    Storey new building

1,394,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,393,979.83      100% I 100%

H66561132002 10/19/2016

WP/CO/YASHODARA B.V. - Balance work of 

    90*25 (L) shape and 4 Storey new building

3,525,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,695,122.19      76% I 100%

F66561832003 4/1/2016

Colombo South Education Division - Supply of 

    office Furniture and equipment for selected Schools 

2,700,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     2,697,066.74      100% I 100%



G66561832004 4/1/2016

Colombo South Education Division - Supply of 

    Office Machines and Computers for Schools

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     800,000.00         100% I 100%

G66561832005 4/1/2016

Borella Education Division - Supply of Office 

    Machines and Computers for Schools

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     800,000.00         100% I 100%

G66561832006 5/13/2016

Supply of computers and related equipment for 

Borella Division

170,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     163,469.00         96% I 100%

A66561133001 9/5/2016

WP/HO/Madoluwawa M.V.- Roof and other repairs 

    of the 30*20 computer room of 52*23 building.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     983,355.90         98% I 100%

A66561133002 5/25/2016

WP/HO/Malagala  M.V.- Roof and other Repairs of 

    the 60*20 building (Grade 1&2)

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,996,671.90      100% I 100%

A66561133003 3/30/2016

WP/HO/Galagedara Muslim  K.V. - Roof Repairing 

    of the 130*20 building

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,299,995.02      100% I 100%

A66561141001 12/19/2016

WP/KA/PANADURA ROYAL COLLAGE - Roof 

Repairing of the 75*25,  2 storey building 

867,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     866,050.45         100% I 100%

A66561141002 12/19/2016

WP/KA/WADDUWA DHARMAPALA M.V. - 

    Roof Repairing of 60*20 building

1,078,850.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,078,807.75      100% I 100%

A66561141003 5/4/2016

WP/KA/HIRANA K.V. - Roof Repairing of 100*20 

    building

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     992,075.60         83% I 100%



A66561141004 12/19/2016

WP/KA/ST. ANTHONY S BOYS M.V. -Roof 

    Repairing of 48*40 three storeyed building

1,423,850.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,423,818.02      100% I 100%

A66561141005 12/19/2016

WP/KA/Panadura Mahamathya V.- Repairing of 

    93*42 Main Hall

4,205,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,204,811.89      100% I 100%

A66561141006 12/19/2016

WP/KA/Wadduwa B. V.- Repairing of roof of Main 

    Hall

1,949,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,949,000.00      100% I 100%

A66561141007 3/17/2016

WP/KA/St. Anthony  Balika V.- Repairing of roof 

    of Main Hall

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     777,799.20         97% I 100%

A66561141008 9/7/2016

WP/KA/Mahanama V.- Repairing of 100*20 

    building

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,509,804.44      89% I 100%

A66561141009 12/19/2016

WP/KA/Wadduwa St. Mary s V. - Modernization of 

    90*25 building

1,072,200.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,072,134.38      100% I 100%

A66561141010 12/19/2016

WP/KA/St. Anthony Boy s V.- Repairing of old 

    office building

490,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     489,935.05         100% I 100%

A66561141011 3/17/2016

WP/KA/Waduramulla K.V.- Repairing of Main 

    Hall

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,000,000.00      100% I 100%

A66561141012 3/17/2016

WP/KA/Agamethi B.V.- Repairing of 90*25 

    building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,913,313.63      96% I 100%



A66561141013 9/7/2016

WP/KA/Mahanama V.- Repairing of roof of Main 

    Hall

3,380,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,101,832.15      92% I 100%

A66561141014 3/17/2016

WP/KA/Panadura Balika  V.- Repairing of 150*40 2 

    storey building with the office

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,481,850.00      99% I 100%

A66561141015 3/17/2016

WP/KA/Panadura Balika  V.- Repairing of 60*20 

    class room building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     500,000.00         100% I 100%

H66561141016 3/17/2016

WEKADA BAUDDHALOKA M.V. - Balance 

    work of the 3 storyed new building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     864,001.80         86% I 100%

H66561141017 3/21/2016

KURUPPUMULLA SRI PARAKRAMA P.V. - 

    Balance work of the (L) shape new building

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     800,000.00         100% I 100%

H66561141018 3/23/2016

WP/KA/ST. ANTHONY S BALIKA M.V. - 

    Balance work of the 4 Storey  building

7,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     7,000,000.00      100% I 100%

H66561141019 3/23/2016

WP/KA/JEELAN V. - Balance work of the 3 Storey 

    building

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     6,000,000.00      100% I 100%

H66561141020 3/23/2016

WP/KA/PANADURA B.V. - Balance work of the 

    100*30, 3 Storey new building 

7,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     6,935,620.72      99% I 100%

H66561141021 3/23/2016

WP/KA/PA/Panadura B.M.V. - Construction of 

    toilet unit

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     316,286.61         90% I 100%



H66561141022 3/23/2016

WP/KA/PA/St. Anthony s Balika M.V. -  

    Construction of toilet unit

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     302,867.16         87% I 100%

H66561141023 3/23/2016

WP/KA/PA/Malamulla M.V. -Construction of toilet 

    unit

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     313,934.75         90% I 100%

H66561141024 3/23/2016

WP/KA/PA/Madawilgoda Sri Ganananda K.V. - 

    Construction of  toilet unit

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     313,034.19         89% I 100%

F66561841025 3/24/2016

WP/KA/ST. ANTHONY S BALIKA M.V. -  

    Supply of the science lab furniture

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     94,488.00           94% I 100%

F66561841026 3/24/2016

WP/KA/SARIKKAMULLA R.C.P.V. -  Supply 

    Office equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     97,665.76           98% I 100%

F66561841027 3/24/2016

WP/KA/THALPITIYA K.V. - Supply Office 

    equipment

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     95,756.66           96% I 100%

F66561841028 3/24/2016

    WP/KA/MOLLIGODA P.V. - Supply of  furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,726.58         100% I 100%

F66561841029 3/24/2016

WP/KA/PANADURA AGAMATHI BALIKA 

    M.V. - Supply of  furniture

360,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     358,032.76         99% I 100%

F66561841030 3/24/2016

WP/KA/PANADURA MAHANAMA M.V. - 

    Supply of the furniture &  Office equipment

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     399,712.70         100% I 100%



F66561841031 3/24/2016

WP/KA/UPADYA M.V. - Supply of furniture &  

    Office equipment

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     297,952.93         99% I 100%

G66561841032 3/24/2016

WP/KA/WADDUWA ST.MARY S M.V. - Supply  

    computers & Other accessaries

280,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     274,750.00         98% I 100%

G66561841033 3/24/2016

WP/KA/WEKADA BAUDDHALOKA M.V. - 

    Supply  of computers &  accessaries

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     298,750.00         100% I 100%

G66561841034 3/24/2016

WP/KA/HORETHUDUWA SRI 

CHANDRASEKARA M.V. - Supply of   computers 

    &  accessaries

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     290,340.00         97% I 100%

G66561841035 3/24/2016

WP/KA/METHODIST BALIKA P.V. - Supply  of 

    computers &  accessories

220,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     193,560.00         88% I 100%

A66561141036 8/4/2016

Panadura Royal College  - Mordernization to the 

150*50 building.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     364,244.89         73% I 100%

F66561841037 9/29/2016

WP/KALU/Agamathi B.V. - Supply of furniture

775,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     775,000.00         100% I 100%

H66561141038 9/9/2016

WP/Kalu/Panadura Royal College - Balance work of 

building with auditorium

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,845,688.17      96% I 100%

H66561141041 9/29/2016

WP/Mathu/Rathamale K.V. - Weld mesh of 120*20 

building

430,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     425,110.00         99% I 100%



H66561141042 12/23/2016

WP/Kalu/Panadura Royal College - Balance work of 

building with auditorium -Stage ii

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,500,000.00      100% I 100%

H66561141044 12/23/2016

WP/MATHU/Ovitigala M.V. -Conversion of main 

hall to a auditorium for teacher training

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,995,500.00      100% I 100%

H66561141045 12/28/2016

WP/KALU/Sarikkamulla R.C.P.V.-Roof 

replacement of 100*20 building.

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,100,000.00      100% I 100%

H66561141046 12/30/2016

WP/KALU/Thanthirimulla P.V.- Completion of a 

class room of 80*25 building.

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     194,589.92         97% I 100%

A66561142001 3/17/2016

WP/KA/KATUKURUNDA R.C.K.V. -Repairing 

    of the 100*31 main hall

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     940,253.10         94% I 100%

A66561142002 5/19/2016

WP/KA/POHODDHARAMULLA P.V.- Repairing 

    of the 110x20 building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     877,257.47         88% I 100%

A66561142003 3/17/2016

WP/KA/MUSASEUS K.V. -Repairing of 80*20 

    building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     817,617.00         82% I 100%

H66561142004 3/17/2016

WP/KA/VELAPURA M.V. - Balance work of the 

    90*25, 3 Storey new building

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,333,530.87      93% I 100%

H66561142005 10/11/2016

WP/KA/KALUTARA MUSLIM BALIKA M.V. - 

    Balance work of the 90*20 3 Storey new building

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,775,038.03      71% I 100%



H66561142006 3/17/2016

WP/KA/CHEENAKOTUWA P.V.- Balance work 

    of the 90*25 3 storey building 

3,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,874,626.41      82% I 100%

H66561142007 3/17/2016

WP/KALUTARA DESHASTRA BALIKA V.- 

    Construction of a 40*20 building (1st stage)

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,496,042.83      75% I 100%

H66561142008 5/4/2016

WP/KA/POTHUPITIYA M.V. - Electricity supply 

    to the library room

209,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     169,585.00         81% I 100%

H66561142009 5/4/2016

WP/KA/VELAPURA M.M.V. -Balance work of 

    Special Education Unit

1,289,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,111,612.05      86% I 100%

H66561142010 12/14/2016

WP/KA/PALATHOTA WIMALASARA K.V. -

Construction of retaining wall around  90*25 2 

storey building and disabled accessibility and 

    providing electricity connection 
2,470,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,419,135.40      98% I 100%

H66561142011 9/14/2016

WP/KA/NAGODA M.V.- Construction of the 

retaining wall chain link fence and the drain behind 

    the 90*25 new building

1,570,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,455,407.91      93% I 100%

H66561142012 12/27/2016

WP/Ka/SUGATHA K.V. - Construction of 60*25, 3 

    Storeyed new building

2,660,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     759,875.48         29% B 35%

H66561142013 3/23/2016

WP/KA/WERAGALA DEWAMITHTHA P.V..- 

    Balance work of the 90*25 2 storey building 

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,729,501.84      75% I 100%

A66561142015 3/23/2016

WELLATHA K.V. -Repairing of the  Teacher s 

    quarters  

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     966,806.93         97% I 100%



F66561842016 3/24/2016

ZONAL EDUCATION OFFICE KALUTARA - 

    Supply of furniture

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     396,968.00         99% I 100%

F66561842017 3/24/2016

WP/KA/KATUKURUNDA DHARMAPALA 

    M.V. - Supply of furniture

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     499,653.40         100% I 100%

F66561842018 3/24/2016

WP/KA/KALUTARA ST.JOHN S M.V. -  Supply 

    of furniture

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     499,912.29         100% I 100%

F66561842019 3/24/2016

WP/KA/RAJAGURU SRI SUBHUTHI P.V. - 

    Supply of furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     198,815.25         99% I 100%

F66561842020 3/24/2016

WP/KA/NAGODA GALLASSA P.V. -  Supply of 

    furniture

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     300,000.00         100% I 100%

F66561842021 3/24/2016

    WP/KA/GONADUWA K.V. -  Supply of  furniture

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     296,000.00         99% I 100%

F66561842022 3/24/2016

WP/KA/UGGALBODA M.V. -  Supply of 

    furniture

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     198,250.28         99% I 100%

G66561842023 3/24/2016

WP/KA/DIYAGAMA M.V. - Supply of  computers 

    & Other accessaries

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     197,062.00         99% I 100%

G66561842024 3/24/2016

WP/KA/MAWALA K.V.- Supply of Costume for 

    Eastern Band

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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



G66561842026 3/24/2016

WP/KA/GONADUWA P.V. - Supply  of  

    computers & accessaries

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     171,012.00         86% I 100%

G66561842027 3/24/2016

WP/KA/POHADDARAMULLA P.V. - Supply  of 

    computers & accessaries

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     193,560.00         97% I 100%

H66582142028 5/12/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO m�!ද මහජන ¢ඩාංගණෙO 

ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �Aය ඉ� FIම.

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 800,000.00        795,878.00         99% I 100%

H66561142029 12/27/2016

WP/Kalu/Sugatha K.V. - Balance work of 

auditorium

2,270,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,270,000.00      100% I 100%

H66561142030 10/20/2016

WP/KA/KALUTARA MUSLIM BALIKA M.V. - 

Balance work of the 90*20 3 Storey new building 

( stage ii)

1,165,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,001,461.44      86% I 100%

H66561142032 11/17/2016

Installation of Air conditioners for auditorium of 

kalutara Zonal Education office.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,468,445.00      98% I 100%

H66561142033 12/28/2016

WP/KALU/Delduwa K.V. - Modification of main 

hall.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     499,980.49         100% I 100%

A66561143001 12/19/2016

WP/HR/Weedagama K.V - Roof Repairing of 80x20 

    building  and Other Repairing .

1,141,500.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,141,194.53      100% I 100%

A66561143002 7/16/2016

WP/HR/Saralankara M.V - Roof Repairing of 

    110x28 primary building and special education unit.

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,615,917.46      87% I 100%



A66561143003 3/17/2016

WP/HR/Weniwelpitiya  K.V  -Repairing of Lab 

    building.

700,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     700,000.00         100% I 100%

A66561143004 3/17/2016

WP/HR/Pathawatta Sri Swarnajothi M.V - Roof 

    Repairing of 200x20 main hall building. 

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,500,000.00      100% I 100%

A66561143005 12/19/2016

WP/HR/Labugama Vijitha M.V  - Roof Repairing 

    of 90x20 and 100x20 buildings.

1,166,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,165,986.41      100% I 100%

A66561143006 12/19/2016

WP/HR/Paragastota Vidyaloka  M.V  - Roof 

    Repairing of  70x20 building.

1,325,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,324,539.81      100% I 100%

A66561143007 12/19/2016

WP/HR/Gungamuwa K.V  - Roof Repairing of 

    100×20 building

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     799,712.70         100% I 100%

H66561143008 12/28/2016

WP/HR/GALTHUDE  DAMMAKITTI  M.V.  - 

Balance Work of Ground floor 90*30  two Storey 

    Building.

6,400,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     6,311,412.18      99% I 100%

F66561843009 3/24/2016

Bandaragama Divisional  Schools - Supply  of 

    Furniture and equipment

2,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,989,708.19      99% I 100%

F66561843010 3/24/2016

WP/HR/Rambukkana Vidyaloka K.V. - Supply  of 

    Furniture and equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     194,808.54         97% I 100%

F66561843011 3/24/2016

WP/HR/Millaniya Sri Devarakshitha M.V. -  Supply  

     of Furniture and equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,726.90         100% I 100%



F66561843012 3/24/2016

WP/HR/Sri Saralankara M.V. - Supply  of Furniture 

    and equipment

260,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     259,394.40         100% I 100%

G66561843013 3/24/2016

WP/HR/Pathahawatta Sri Swarnajothi M.V   - 

Supply of Computers and Accessories and related 

    equipment

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     150,000.00         100% I 100%

H66561143014 6/2/2016

WP/HR/Galthude Dhammakiththi P.V. - 

Construction of a 10*20 hall

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

F66561843015 9/29/2016

WP/HR/Uduwa K.V. - Supply furniture and other 

equipments

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     196,532.05         98% I 100%

F66561843016 9/29/2016

WP/HR/Lokapila Laxmi P.V. - Supply furniture and 

other equipments.

210,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     209,150.00         100% I 100%

H66561143017 9/29/2016

WP/HOR/Mahawila K.V.- Balance work of building 

with auditorium

4,290,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,289,115.76      100% I 100%

H66561143018 10/20/2016

WP/HR/Welikala P.V. -  Balance work of 50×25 two 

Storey building

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,803,916.57      95% I 100%

A66561143019 10/20/2016

WP/HR/Gungamuwa K.V  - Roof Repairing of 

100×20 building balance work

420,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     415,532.99         99% I 100%

H66561143020 11/8/2016

WP/HR/Wevita Maithree M.V. - Construction of a 

    water tank

285,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     283,913.24         100% I 100%



A66561143021 12/23/2016

Wp/HOR/Mahabellana P.V. Repairing of 100*20 

building.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     480,148.20         96% I 100%

A66561144001 3/17/2016

WP/HR/Palannoruwa   M.M.V - Repairing of roof 

    of 100×20  Building.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,999,625.50      100% I 100%

A66561144002 3/17/2016

WP/HR/Talagala K.V  - Roof Repairing of  60x20 

    Building.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     998,146.75         100% I 100%

A66561144003 3/17/2016

WP/HR/P M Perera M.V - Roof Repairing of 

    100x20 main hall building.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,426,002.45      95% I 100%

A66561144004 3/17/2016

WP/HR/Arakawilla Isipathana K.V - Repairing of 

    roof main hall 

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,470,002.66      98% I 100%

A66561144006 3/17/2016

WP/HR/Palpitigoda K.V  -Repairing of  80×20 

    building.

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     199,246.94         100% I 100%

A66561144007 5/4/2016

    WP/HR/Sirimewan M.V -Repairing of  main hall

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     579,919.66         19% D 80%

A66561144008 3/17/2016

WP/HR/Kananwilla K.V - Fixing weld mesh to a 

    buildings.

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     200,000.00         100% I 100%

A66561144009 3/17/2016

WP/HR/Pokunuvita Sirimewan M.V.- Renovation 

    of buildings (68*25 two storey and 100*20)

1,750,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,737,344.15      99% I 100%



H66561144011 5/4/2016

WP/HO/KUMBUKA EAST PRIMARY SCHOOL.-

Construction of 60*20 new building with office 

    room

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,230,430.95      74% I 100%

F66561844014 3/24/2016

Horana Divisional  Schools -Supply  of Furniture 

    and equipment

2,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,996,630.00      100% I 100%

F66561844015 3/24/2016

WP/HR/Horana T.V. -  Supply  of Furniture and 

    equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,273.20         100% I 100%

G66561844016 3/24/2016

WP/HR/Gurugoda K.V   - Supply of Computers and 

    Accessories and related equipment

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

G66561844017 3/24/2016

WP/HR/Palannoruwa P.V   - Supply of Computers 

    and Accessories and related equipment

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     142,050.00         95% I 100%

N66563944018 4/19/2016

ස පදාPක යා" කHම _රfෂණය හා ජනගත FIෙ  

අර�j!  ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! ප�ඛ ජනතාව ස බ!ධ කරෙගන ග මh ශා!� 

කHමයf පැව��ම.
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     500,000.00         100% I 100%

H66561144020 6/2/2016

WP/KA/HO/Palannoruwa M.V. - Construction of a 

    water supply system

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     199,647.90         100% I 100%

H66561144021 6/2/2016

WP/KA/HO/Batuwita P.M. Perera P.V. - Construct 

of toilet

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     303,824.92         87% I 100%

F66561844022 9/29/2016

WP/HR/Hegalla P.V. - Supply furniture and other 

equipments.

210,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     209,150.00         100% I 100%



H66561144024 10/5/2016

WP/Ho/Taxila K.V. - Balance work of 90*25 three 

storeyed building

3,335,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,214,530.84      96% I 100%

H66561144025 9/29/2016

Construction of new building for Horana Divisional 

Education office

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,806,325.76      76% I 100%

H66561144026 12/26/2016

Horana Zonal Education office - Air conditioning 

and other internal constructions.

1,510,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,458,838.92      97% I 100%

H66561144028 12/26/2016

Horana Zonal Education Office - Modernisation of 

teachers administrative unit.

1,525,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,372,226.00      90% I 100%

A66561144029 12/23/2016

WP/HOR/Sirimewan M.V. - Repairing of 100*20 

building.

475,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     431,556.85         91% I 100%

H66561144030 12/29/2016

WP/HOR/Don Pedric M.V. - Construction of 

building with teachers rest room.

1,850,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,217,000.00      66% D 80%

H66561144031 12/30/2016

WP/HOR/Don Pedric M.V. - Balance work of 

building with teachers rest room. 

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     800,000.00         44% I 100%

A66561145001 3/17/2016

    Modernization of Horana Zonal Education Office

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     475,080.00         48% D 80%

H66561145002 3/23/2016

Construction of Horana Zonal Education Office  

    three Storey building stage 1

7,540,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     7,520,102.35      100% I 100%



F66561845003 3/24/2016

Zonal Education Office - Supply office equipment 

    and Furniture 

1,450,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,408,759.00      97% I 100%

F66561845004 3/24/2016

Zonal Education Office - Supply of furniture and 

    equipment 

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     299,625.00         100% I 100%

F66561845005 3/24/2016

WP/HR/ Remuna M.V. -  Supply  of Furniture and 

    equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,726.00         100% I 100%

F66561845006 3/24/2016

WP/HR/Madurawala M.V. -  Supply  of Furniture 

    and equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     196,213.00         98% I 100%

G66561845007 3/24/2016

Zonal Educational Office  - Supply of Computers 

    and Accessories and related equipment

2,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,999,327.20      100% I 100%

H66561145009 11/8/2016

WP/HOR/Madurawala M.V. - Balance work of 

auditorium (stage 11)

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,650,363.60      83% I 100%

H66561145010 12/28/2016

WP/HOR/Madurawala M.V. - Balance work of 

    auditorium. (stage 1 )

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,945,937.00      97% I 100%

A66561146001 3/17/2016

WP/HR/Kudagaga T.V -  Repairing of  the roof and 

    Toilets

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     181,081.70         91% I 100%

A66561146002 3/17/2016

WP/HR/Polegoda M.V - Roof and other Repairs to 

    buildings and   teacher quarters 

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,063,397.53      77% I 100%



A66561146003 5/4/2016

WP/HR/Govinna P.V. -  Roof Repairing of 90*25  

    two Storeyed building.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,499,835.88      100% I 100%

A66561146004 3/17/2016

WP/HR/Bothalegama M.V - Roof Repairing of  

    80x20 Primary  building.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,419,640.00      95% I 100%

A66561146005 3/17/2016

WP/HR/Welgama K.V- Roof Repairing of grade 2 

    and grade 5 class room buildings.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,466,669.65      98% I 100%

A66561146007 3/17/2016

WP/HR/Warakagoda M.V - roof Repairing of office 

    building.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     989,496.00         99% I 100%

A66561146008 3/17/2016

    WP/HR/Prosester T.V  -Repairing of the building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     318,143.70         64% I 100%

A66561146009 3/17/2016

WP/MADURAWALA M.V. -Repairing of Primary 

    building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     481,364.20         96% I 100%

A66561146010 3/17/2016

WP/HR/Mahayala Sirisumana K.V -Repairing of 

    main hall building.

750,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     733,624.00         98% I 100%

H66561146011 3/17/2016

WP/HR/HALWATHURA K.V. - Balance Work of 

    40*20  Building.

700,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     700,000.00         100% I 100%

H66561146012 3/17/2016

WP/HR/HALWATHURA Tamil.V. - Balance Work 

    of 70*25  Building

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,125,129.05      78% I 100%



H66561146013 3/17/2016

WP/HR/REMUNA M.V. - Balance Work of 130*25 

    Three  Storey Building.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     407,240.00         27% D 80%

H66561146014 8/16/2016

WP/KA/HO/Kobawaka K.V. - Construction of 

    water supply system

450,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     268,986.39         60% I 100%

H66561146015 3/23/2016

WP/KA/HO/Ilibha K.V. - Construction of Water 

    supply system

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     166,320.85         83% I 100%

F66561846016 3/24/2016

Supply of Furniture and equipment for selected 

    school in Bulathsinhala Division

2,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     1,994,644.35      100% I 100%

F66561846017 3/24/2016

WP/MATU/MOLKAWA M.V.- Supply  of dancing 

    room equipment

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     -                      0% O 0%

G66561846018 12/26/2016

WP/HR/Halwathura T.V. - Supply of Multimedia 

    Projector  and  equipment

161,970.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     161,400.00         100% I 100%

F66561846019 9/29/2016

WP/HR/pahala Karannagoda P.V. Supply furniture 

and other equipments.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,447.97           99% I 100%

F66561846020 9/29/2016

WP/HR/Geekiyanakanda T.V. Supply furniture and 

other equipments.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     198,846.50         99% I 100%

F66561846021 9/29/2016

WP/HR/Mahayala Sirisumana K.V. Supply 

furniture and other equipments.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     149,612.05         100% I 100%



H66561146023 10/5/2016

WP/HR/Pahala Karannagoda P.V. - Balance work 

of 70*25 three storeyed building

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,859,000.00      57% D 80%

A66561147001 5/4/2016

WP/KA/NEBODA M.V. - Repairing of roof of 

    90*25 two storeyed building

2,390,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,733,747.53      73% I 100%

A66561147002 3/17/2016

WP/KA/KOSWATTA K.V. - Repairing of the 

    building occupied with Divisional Educaion Office

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     906,517.04         91% I 100%

A66561147003 5/4/2016

WP/KA/GAMAGODA K.V. -Renovation of 20*20 

    science lab building as a principal s office

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     867,762.80         87% I 100%

H66561147004 3/17/2016

WP/KA/DODANGODA M.V. - Balance work of 

    the 40*48, 3 Storey new building 

4,114,165.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,095,981.82      51% D 80%

A66561147005 3/23/2016

PAYAGALA HINDU V. -Repairing of the Teacher 

    s quarters

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     781,357.18         78% I 100%

F66561847006 3/24/2016

WP/KA/GAMAGODA K.V. - Supply Office 

    equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     50,000.00           100% I 100%

F66561847007 3/24/2016

WP/KA/PAYAGALA HINDU V. - Supply Office 

    equipment

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     49,034.85           98% I 100%

F66561847008 3/24/2016

WP/KA/DODANGODA M.V. -  Supply of  

    furniture

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     294,795.23         98% I 100%



F66561847009 3/24/2016

WP/KA/BOMBUWALA SRI DHARMALOKA 

    M.V. -  Supply of Science lab furniture

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     494,350.00         99% I 100%

G66561847010 3/24/2016

WP/KA/NEHINNA K.V. - Supply  of computers & 

    accessaries

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

G66561847011 3/24/2016

WP/KA/THUDUGALA WIMALASARA K.V. - 

    Supply  of computers &  accessaries

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     197,122.00         99% I 100%

H66561147013 12/14/2016

WP/KA/Payagala Tamil V -Construction of 90*25 

two storeyed building with auditorium

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     794,087.65         40% B 35%

A66561148001 6/25/2016

WP/KA/WALATHARA K.V. - Roof Repairing of 

    the 60x20 building

1,180,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,180,000.00      100% I 100%

A66561148002 8/16/2016

WP/KA/I.L.M. SAMSUDEEN K.V. -  Roof 

    Repairing of the 90*20, 2 storey building

1,284,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     777,717.92         61% I 100%

H66561148004 5/4/2016

WP/KA/GNANISSARA M.V. - Balance work of 

    the 40*48 three  Storey building

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     5,516,026.15      92% I 100%

H66561148005 3/23/2016

WP/KA/SANGAMITHTHA BALIKA M.V. - 

    Balance work of the 90*25, 3 Storey building

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,025,378.90      81% I 100%

F66561848006 3/24/2016

WP/KA/PAYAGALA BANDARANAYAKE M.V. 

    - Supply of furniture &  Office equipment

420,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     408,922.30         97% I 100%



F66561848007 3/24/2016

WP/KA/CHEENA KOTUWA P.V. - Supply of 

    furniture &  Office equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,250.00         100% I 100%

G66561848008 3/24/2016

WP/KA/BERUWALA R.C.P.V. - Supply  of 

    computers &  accessaries

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     197,886.00         99% I 100%

G66561848009 3/24/2016

WP/KA/PALAYANGODA K.V. - Supply  of 

    computers &  accessaries

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     193,560.00         97% I 100%

G66561848010 3/24/2016

WP/KA/HIRIGALGODALLA P.V. - Supply  of 

    computers &  accessaries

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     190,350.00         95% I 100%

G66561848011 3/24/2016

WP/KA/KOSWATTA K.V. - Supply of  photo copy 

    & malti-media projector

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     197,122.00         99% I 100%

H66561148012 12/27/2016

Construction of new building for Beruwala 

Divisional Education office

3,080,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,675,802.48      87% I 100%

H66561148013 9/29/2016

WP/Kalu/China fort primary school - Balance work 

of three storeyed building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,901,191.75      95% I 100%

H66561148014 12/8/2016

WP/KA/I.L.M. Samsudeen K.V. - Building painting 

& fixing audio system.

336,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     335,957.25         100% I 100%

A66561149002 6/25/2016

WP/MATU/WALAGEDARA M.V. - Fixing  Weld 

    Mesh to 100x20 Building

530,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     505,127.00         95% I 100%



A66561149003 6/25/2016

WP/MATU/MEEGAMA K.V.- Fixing  Weld Mesh 

    to 60x20 Building

352,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     299,905.00         85% I 100%

A66561149004 5/4/2016

WP/MATU/OVITIGALA M.V.- Fixing  Weld Mesh 

    to 70x20 Building

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     299,905.00         100% I 100%

A66561149006 5/18/2016

WP/MATU/BOPITIYA K.V. - Fixing  Weld Mesh 

    to 80x20 Building

476,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     372,220.00         78% I 100%

H66561149008 11/23/2016

WP/MATU/NAWUTHTHUDUWA K.V. - 

Constructuction   of a 90*25 Two Storeyed Building 

    (stage 1 )

2,514,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,766,036.00      70% I 100%

H66561149009 3/23/2016

WP/MTH/Narawila P.V.  - Construction of toilet 

    unit

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     310,678.00         89% I 100%

F66561849010 3/24/2016

WP/MATU/OVITIGALA M.V.-  Supply  of 

    dancing room equipment

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     20,000.00           100% I 100%

F66561849011 3/24/2016

 WP/MATU/HORAWALA M.V.- Supply  of 

    dancing room equipment

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     20,000.00           100% I 100%

F66561849012 3/24/2016

WP/MATU/ST.MARY S M.V.- Supply  of dancing 

    room equipment

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     20,000.00           80% I 100%

F66561849013 3/24/2016

WP/MATU/YATADOLA K.V.- Supply  Desks  & 

    Chairs  

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     249,866.10         100% I 100%



F66561849014 3/24/2016

WP/MATU/E.W. ADIKARM K.V.- Supply  of 

    Libray Desks  & Chairs  

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     193,156.32         97% I 100%

F66561849015 3/24/2016

WP/MATU/HORAWALA M.V.- Supply  Desks  & 

    Chairs  

550,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     545,675.00         99% I 100%

F66561849016 3/24/2016

WP/MATU/SIRIKADURA T.V.- Supply  of Desks  

    & Chairs 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

G66561849017 5/19/2016

WP/MATU/KEERANTHIDIYA K.V. - Supply of a 

loudspeaker unit

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

G66561849018 3/24/2016

WP/MATU/KATUWALAGODA K.V. - Supply of 

    Computers & related equipment 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     149,800.00         75% I 100%

F66561849021 9/29/2016

WP/MATHU/E.W. Adikaram K.V. - Supply of 

furniture(75 desks,75 chairs)

375,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     374,750.00         100% I 100%

F66561849022 9/29/2016

WP/MATHU/Keeranthidiya K.V. - Supply of band 

equipment.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     200,000.00         100% I 100%

F66561849023 9/29/2016

WP/MATHU/Bopitiya K.V. - Supply of furniture & 

equipment

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     400,000.00         100% I 100%

F66561849024 9/29/2016

WP/MATHU/Bopitiya K.V. - Supply of sports 

equipment

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%



F66561849025 9/29/2016

WP/MATHU/Bopitiya K.V. - Supply of band 

equipment 

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     200,000.00         100% I 100%

F66561849026 10/6/2016

WP/MATHU/Aluthgamgoda K.V. -Supply of 

furniture (20 library tables, 2 library tables)

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     196,187.08         98% I 100%

F66561849027 9/29/2016

WP/MATHU/Saranathissa K.V. - Supply of 

furniture & Equipment (Library chairs 20, library 

tables 4, 4 tables for science lab, 2 steel office 

cupboards, 6 tables & 6 chairs)
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     500,000.00         100% I 100%

F66561849028 9/29/2016

WP/MATHU/Andawala K.V. - Supply of furniture 

& equipment (4 library tables, 20 chairs, 2 

cupboards)

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     500,000.00         100% I 100%

F66561849029 9/29/2016

WP/MATHU/Andawala K.V. - Supply of 100 plastic 

chairs

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     71,046.00           71% I 100%

F66561849030 9/29/2016

WP/MATHU/Lewwanduwa K.V. - Supply of 

furniture (40 desks,40 chairs)

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     170,000.00         85% I 100%

F66561849031 10/6/2016

WP/MATHU/Lewwanduwa K.V. - Supply of band 

equipment

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     200,000.00         100% I 100%

F66561849032 9/29/2016

“ Mthugama Education Zone – Supply of materials 

and equipment for schools with technology subjects 

    stream

600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     454,495.00         76% I 100%

H66561149034 10/6/2016

Mathugama Zonal Education office - Preparation of 

conture map for new building

60,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     57,000.00           95% H 100%



H66561149037 11/8/2016

Mathugama Zonal Education office Soll test for new 

building

262,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     233,921.50         89% I 100%

H66561149038 12/23/2016

Mathugama Zonal Office - Retaining wall & other 

external constructions.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,494,000.00      100% I 100%

H66561149039 12/23/2016

Landscaping for the proposed new administrative 

building of Mathugama Education Zone.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,485,000.00      99% I 100%

A66561150002 8/16/2016

WP/MATU/UDAWELA PIYARATHANA M.V . - 

Modernization of library building

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     290,460.00         97% I 100%

A66561150003 3/17/2016

WP/MATU/KITHULGODA K.V. - Fixing  Weld 

    Mesh to 100x20 Building

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     299,343.00         100% I 100%

A66561150004 3/17/2016

WP/MATU/KURUPITA K.V. - Fixing  Weld Mesh 

    to 95x23.5 Building

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     192,150.00         96% I 100%

A66561150005 6/25/2016

WP/MATU/RATHMALE K.V. - Fixing  Weld 

    Mesh to 100x20 Building

495,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     299,956.00         61% I 100%

A66561150006 3/23/2016

WP/MATU/INGURUDALUWA K.V.- Repearing 

    of Teacher s quarters

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     976,839.00         98% I 100%

F66561850007 3/24/2016

WP/MATU/MIHIDU M.M.V.- Supply  of dancing 

    room equipment

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     20,000.00           100% I 100%



G66561850008 3/24/2016

WP/MATU/UDAWELA SRI  PIYARATHANA 

    M.V. - Supply of Computers & Equipment 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

H66582150010 9/13/2016

ක~තර අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO යAයන බට�ර ගාම 

XලධාI වසෙ  රජෙO ඉඩෙ  �� A ෙවොGෙබෝ� ¢ඩාංගණෙO 

ඉ�� වැඩ Xම FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     1,000,000.00      100% I 100%

F66561850011 9/29/2016

WP/MATHU/Yatiyana K.V. - Supply of musical 

instruments

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

F66561850012 9/29/2016

WP/MATHU/Omatta K.V. - Supply of musical 

instruments

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,130.00           99% I 100%

F66561850013 9/29/2016

WP/MATHU/Girikola Gemunu K.V.- Supply of 

furniture & musical Instruments

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     200,000.00         100% I 100%

F66561850014 10/5/2016

WP/MATHU/Rathmale K.V.- Supply of musical 

instruments

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

F66561850015 10/5/2016

WP/MATHU/Mahakalupahana K.V. - Supply of 

musical instruments

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

F66561850016 10/5/2016

WP/MATHU/Kithulgoda K.V.Supply of musical 

Instruments

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

F66561850017 10/5/2016

WP/MATHU/Kurupita K.V.- Supply of furniture & 

equipment

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     250,000.00         100% I 100%



F66561850018 10/5/2016

WP/MATHU/Yakupitiya Sri Chandawimala P.V. - 

Supply of furniture & plastic chairs

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     490,985.70         98% I 100%

A66561150019 12/23/2016

WP/HOR/Udawela Siri Piyarathana M.V.Repairing 

of school buildings.

481,600.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     480,407.00         100% I 100%

A66561151001 5/4/2016

WP/MATU/HALWALA KANNANGARA M.V. - 

    Roof Repairing of 60*20 Building

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,033,392.00      86% I 100%

A66561151003 6/25/2016

WP/MATU/MIRISWATTA M.V.   - Fixing  Weld 

    Mesh to 100x20 Building

530,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     530,000.00         100% I 100%

A66561151004 3/17/2016

WP/MATU/UDUGAMA  K.V. - Fixing  Weld 

    Mesh to 50x20 Building

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     235,364.00         78% I 100%

A66561151006 6/25/2016

WP/MATU/MAHAKALUPAHANA K.V. - Fixing  

    Weld Mesh to 60x20 Building

265,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     264,885.00         100% I 100%

H66561151007 10/31/2016

WP/MATHU/MEEGAHATANNA MERIL 

KARIYAWASAM M.M.V. - Balance work of the 

    Auditorium

3,373,657.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,202,160.00      95% I 100%

H66561151008 3/17/2016

WP/MATU/MAKALANDAWA K.V. - Balance 

    Work of the Home Scince Room

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     909,097.00         91% I 100%

H66561151009 5/4/2016

WP/MATU/SRI SARANANKARA P.V.-   

    Extention of  20*20 class room building

1,230,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,065,000.00      87% I 100%



H66561151010 5/30/2016

WP/MATU/KARAPAGALA P.V.-Construction of 

    a 20*20 New class room

1,850,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,369,615.00      74% I 100%

H66561151011 5/4/2016

WP/MATH/MERIL KARIYAWASAM M.M.V.- 

    Construction of common Toilet (stage 1)

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     326,624.00         16% B 35%

F66561851012 3/24/2016

WP/MATU/KARAPAGALA P.V.- Supply of Desks 

    & Chairs (Medium Size)

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

F66561851013 3/24/2016

WP/MATU/PARIGAMA M .V.- Supply  of  Desks 

    & Chairs Teachers and Children 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     196,245.70         98% I 100%

F66561851014 3/24/2016

 WP/MATU/WALALLAWITA M.V.- Supply  of 

    dancing room equipment

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     20,000.00           100% I 100%

F66561851015 3/24/2016

WP/MATU/MIRISWATTA M.V. - Supply  of 

    dancing room equipment

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     20,000.00           100% I 100%

F66561851016 3/24/2016

WP/MATU/MERIL KARIYAWASAM M.M.V.- 

    Supply  of dancing room equipment

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     20,000.00           100% I 100%

F66561851018 3/24/2016

 WP/MATU/GULAWITA P.V.- Supply  of Desks  

    & Chairs

180,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     172,610.00         96% I 100%

G66561851019 3/24/2016

 WP/MATU/HALWALA KANNANGARA M.V. - 

    Supply of  & related equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     149,800.00         75% I 100%



G66561851020 3/24/2016

WP/MATU/GAMMANA K.V. - Supply of 

    Computers & related equipment 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     149,800.00         75% I 100%

G66561851021 3/24/2016

WP/MATU/UDUGAMA K.V. - Supply Computers 

    & Equipment 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     149,800.00         75% I 100%

G66561851022 3/24/2016

WP/MATU/PAREIGAMA K.V. -  Supply of 

    Computers & related equipment 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     149,800.00         75% I 100%

H66582151024 10/12/2016

ක~තර, වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රජෙO ඉඩෙ  

��A ම;ෙ;ගම ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �Aය සංවHධනය FIම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     698,659.00         100% I 100%

H66582151025 10/5/2016

බප/ම" ෙබෝතලාව කXෂ්ඨ Zද�ාලෙO ¢ඩා �Aය සංවHධනය 

FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     498,960.00         100% I 100%

H66561151026 12/23/2016

WP/MATHU/MEEGAHATANNA MERIL 

KARIYAWASAM M.M.V. - Balance work of the 

    Auditorium (stage ii)

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     498,000.00         100% I 100%

H66561151027 12/23/2016

WP/MATHU/Meegahatanna Meril Kariyawasam 

M.M.V. - Supply & Installation of Auditorium 

Chairs.

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 0% O 0%

F66561851028 12/30/2016

WP/Mathu/Uragoda P.V. - Supply of portable 

sound system with accessories.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

H66561152001 3/17/2016

WP/MATU/KOSGULANA K.V. - Balance Work of 

    the 60x20 Building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     967,081.00         97% I 100%



F66561852002 3/24/2016

 WP/MATU/HADIGALLA K.V.- Supply  of Desks  

    & Chairs

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

F66561852003 3/24/2016

WP/MATU/BADURALIYA K.V.- Supply  of 

    Desks  & Chairs  

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     241,175.00         96% I 100%

F66561852004 3/24/2016

WP/MATU/ILUKPOTHA K.V.- Supply  of Desks  

    & Chairs  

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     249,197.31         100% I 100%

F66561852005 3/24/2016

 WP/MATU/ATHALE M.V.- Supply  of office 

    furniture  

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     249,267.00         100% I 100%

F66561852006 3/24/2016

WP/MATU/IGURUDALUWA K.V.- Supply  of 

    Desks  & Chairs 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     161,560.00         81% I 100%

H66582152007 10/5/2016

බප/ම" E;ධාHථ කXෂ්ට Zද�ාලෙO ¢ඩා �Aය සංවHධනය 

FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     497,295.00         99% I 100%

H66582152008 10/12/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය සභාවට අය� ව"රාන මහජන 

¢ඩාංගනය සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     498,501.28         100% I 100%

F66561852009 10/5/2016

WP/MATHU/Delkeith T.V.- Supply of musical 

Instruments

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     150,000.00         100% I 100%

F66561852010 10/5/2016

WP/MATHU/Saraswathie P.V.- Supply of furniture 

& equipment

120,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     117,842.00         98% I 100%



F66561852011 10/5/2016

WP/MATHU/Vivekananda T.V. - Supply of 

furniture & equipment

120,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     120,000.00         100% I 100%

F66561852012 10/5/2016

WP/MATHU/Hedigalla Janapada M.V.- Supply of 

    furniture & musical instruments.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     250,000.00         100% I 100%

F66561852013 10/5/2016

WP/MATHU/Hedigalla K.V. - Supply of furniture 

& equipment

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     136,590.00         91% I 100%

F66561852014 10/5/2016

WP/MATHU/Maliyadewa K.V.- Supply of furniture 

& Band equipment

350,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     329,430.00         94% I 100%

F66561852015 10/5/2016

WP/MATHU/Elabada P.V. - Supply of Sports 

equipment & Band equipment

350,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     350,000.00         100% I 100%

F66561852016 10/5/2016

WP/MATHU/Dikhena K.V.- Supply of furniture

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     474,532.00         95% I 100%

F66561852017 10/5/2016

WP/MATHU/Kamburawala M.V.Supply furniture 

700,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     700,000.00         100% I 100%

F66561853001 3/24/2016

WP/HR/Pathakada K.V. -   Supply  of Furniture 

    and equipment

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     199,526.01         100% I 100%

G66561853002 3/24/2016

Zonal Education Office - Supply of Computers and 

    related equipment

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     998,068.80         100% I 100%



A66561154001 3/17/2016

WP/HR/Ingiriya M.M.V  -Repairing  of 80x20 

    Building.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     979,000.00         65% I 100%

H66561154004 3/23/2016

WP/KA/HO/Raigamwatta Pahala T.V. - 

    Construction of water supply system

450,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

H66561154005 3/23/2016

WP/KA/HO/Ingiriya Sumanajothi P.V. - 

Construction of drainge system and water supply 

    system

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     399,896.00         100% I 100%

G66561854006 12/26/2016

WP/HR/Raigamwatta Parakramabahu K.V. - 

    Supply of office equipment 

159,400.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     159,400.00         100% I 100%

G66561854007 3/24/2016

WP/HR/Kalupahana K.V. -   Supply of office 

    equipment 

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     198,068.80         99% I 100%

G66561854008 12/26/2016

WP/HR/Menerigama K.V. -  Supply of office 

    equipment 

75,900.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     75,900.00           100% I 100%

G66561854009 12/26/2016

WP/HR/Ingiriya Sumanajothi P.V   - Supply of 

    Computers and related equipment

90,130.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     90,130.00           100% I 100%

G66561854010 12/26/2016

WP/HR/Raigamwatta Saraswathi T.V   - Supply of 

    Computers and related equipment

90,130.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     90,130.00           100% I 100%

A66561163001 8/15/2016

Reconstruction of disaster affected Schools in 

    Gampaha District

8,555,841.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     7,959,966.34      93% I 100%



A66561163002 8/15/2016

Repairing of the Teacher s quarters - Gampaha 

    District

12,400,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     7,571,792.68      61% I 100%

F66561863003 8/15/2016

Purchase of goods and equipment to improve 

    teaching and learning  process - Gampaha District

6,200,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     5,752,525.26      93% I 100%

G66561863004 8/15/2016

Supply of Computers and related equipment to 

facilitate teaching process

4,650,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     4,083,741.65      88% I 100%

K66561363005 5/13/2016

Training Programme on Internet for Teaching and 

Learning Process in Academic Staff - Gampaha 

    District

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     826,502.00         55% I 100%

K66561363006 4/25/2016

Conducting Divisional Base Training Programms 

for Pre-School Teachers in each education division - 

    Gampaha District

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,000,000.00      100% I 100%

K66561363008 5/13/2016

Producing Model Question Papers for A/L students - 

     Gampaha

600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     571,810.00         95% I 100%

K66561363009 5/12/2016

Conducting 3 days Training Workshops for 

Academicians in Education Management - 

    Gampaha District

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     626,111.00         31% I 100%

K66561363010 5/13/2016

Conducting 3 days  Training Workshops for 

Executives in Education Management - Gampaha 

    District

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     328,965.41         66% I 100%

K66561363011 5/12/2016

Training of ISAs and Tamil medium teachers - 

    Gampaha District

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     208,595.00         70% I 100%



K66561363013 4/1/2016

    Tamil Medium Graduate Teacher Training 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     -                      0% O 0%

K66561363017 12/20/2016

Conducting Teacher Conventions (programms 

    13*2days) - Gampaha District

4,409,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     2,737,060.00      62% I 100%

K66561363018 9/22/2016

Training of Non-Academic staff in Education 

    Management (Graduate) - Gampaha District

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     200,000.00         100% I 100%

K66561363019 12/29/2016

Divisional Level Induction/Pre-service, in-service 

training programmes and capacity development of 

    libraries - Gampaha District

15,260,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     13,588,630.25    89% I 100%

A66561163021 8/15/2016

Upgrading existing sanitory facilities and drinking 

    water facilities  - Gampaha District

15,100,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     10,496,544.51    70% I 100%

H66561163022 8/15/2016

Construction of New toilets/water sypply system - 

    Gampaha District

14,748,230.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     10,482,032.48    71% I 100%

F66561863023 4/1/2016

Supply of furniture and equipment for schools and 

    administrative units -  Gampaha District

19,410,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     18,245,949.37    94% I 100%

G66561863024 8/15/2016

Supply Computer and related equipment for 

teaching and learning Process - Gampaha District

3,755,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     3,679,941.50      98% I 100%

F66561863027 8/15/2016

Supply Furniture & Equipment to Special 

Education/Informal Education Programme -  

    Gampaha District

3,100,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     3,015,870.76      97% I 100%



K66563963028 4/19/2016

 ග පහ �ස්Èfකය "ල ��A  කලායතන වල ෙසෞ!දHයය 

අධ�ාපනය ලබන E_ E_Zය!ෙW mසලතා එ§දැf�මට 

සංස්කෘ�ක හා කළා උෙළලf පැවැ��ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     87,525.00           18% I 100%

K66563963029 4/19/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO පාථ8ක පාස� b�ව�! සහ E_! 

සඳහා රසZ!දන සහ ආක�ප සංවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     257,500.00         52% I 100%

N66563863030 8/10/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ��A මධ�ම රජෙO සංස්කෘ�ක 

ෙදපාHතෙ !"ෙD  Gයාප�ං� කලායතන  සඳහා සංøත 

භා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම.

1,030,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,029,800.00      100% I 100%

N66563963031 4/19/2016

ජා�ක ආග8ක උ�සව හා බැY� සංස්කෘ�කාංග _රfෂණය 

හා ජනගත F�ෙ  අර�j!ග පහ �ස්ÈfකෙO F"� 

බැ�ම"! ප�ඛ ජනතාව ෙව�ෙව! සා පදාPක න�ත� 

උ�සවයf පැවැ��ම
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     247,016.00         49% I 100%

N66563963032 4/19/2016

පාර ප�ක කZකලාව _රf�ත හා ජනගතF�ෙ  

අර�j!ග පහ �ස්ÈfකෙO   �Aවන කZක�ව! සහ  

�Aවන කZ කලාව �§බද උන!Yව දfවන පාසැ� E_! සහ 

ෙයෞවනය! සදහා �Aවන කZ පවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම .
250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     211,100.00         84% I 100%

K66582963033 4/28/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ල ශIර _වතා �යාකාරක  සඳහා 

ජනතාව ³ස්වන ස්ථාන ආ¦තව වHෂය �රා �යා�මක වන 

ශIර _වතා වැඩසටහ! පැවැ��ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     499,600.00         100% I 100%

K66582963034 4/28/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පාස�වල ¢ඩා ෙසෞඛ� 

අධ�ාපXක වැඩසටහ! පැවැ��ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     994,719.00         99% I 100%

N66582963035 4/28/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO Eය�ම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ වල 

¢ඩා සමාජ Gයාප�ං� FIෙ   ජංගම ෙසේවාව! පැවැ��ම.

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     130,500.00         87% I 100%

N66582863036 4/28/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ 300 f සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,500,000.00     1,500,000.00      100% I 100%



K66561263037 11/8/2016

Re-engineering and empowerment of non formal 

education sector-gampaha district

5,971,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     5,971,000.00      100% I 100%

K66561363038 12/23/2016

Purchasing Learning Material for school based 

teachers Capacity Development - Gampaha District.

5,831,831.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     5,831,831.00      100% I 100%

A66561164001 11/30/2016

Reconstruction of disaster affected Schools in 

    Colombo District

14,471,685.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     13,107,005.05    91% I 100%

A66561164002 3/30/2016

Repairing of the Teacher s quarters - Colombo 

    District

11,700,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     9,589,997.78      82% D 80%

F66561864003 8/11/2016

Purchase of goods and equipment to improve 

    teaching and learning process - Colombo District

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     5,398,278.71      90% I 100%

G66561864004 8/11/2016

Supply of computers and related equipment for  

improving Teaching and  learning Process

4,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     4,381,824.50      97% I 100%

K66561364005 5/13/2016

Training Programme on Internet for Teaching and 

Learning Process of Academic Staff - Colombo 

    District

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,210,290.00      81% I 100%

K66561364006 5/13/2016

Conducting Divisional Base Training Programmes 

for Pre-School Teachers in each education division - 

    Colombo District

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     744,991.66         74% I 100%

K66561364008 5/13/2016

Producing Model Question Papers for A/L students - 

     Colombo

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     316,200.00         63% I 100%



K66561364009 5/13/2016

Conducting 3 days Training Workshops for 

Academicians in Education Management - Colombo 

    District

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,570,000.00      79% I 100%

K66561364010 5/13/2016

Conducting 3 days Training Workshops for 

Executives in Education Management - Colombo 

    District

600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     375,010.08         63% I 100%

K66561364011 5/13/2016

3 Residential Workshops for Estate Schools 

    Teachers  - Colombo District

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     124,920.00         62% I 100%

K66561364012 5/13/2016

Training of ISAs and Tamil medium teachers - 

    Colombo District

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     61,500.00           21% I 100%

K66561364013 5/13/2016

Empowerment of Teachers for Social integrity under 

    Citizenship Education - Colombo District

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     347,740.00         87% I 100%

K66561364014 5/13/2016

Tamil Medium Graduate Teacher Training - 

Colombo District

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     -                      0% O 0%

K66561364018 12/19/2016

Conducting Teacher Conventions (programmes 

    14*2days) - Colombo District

5,909,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     5,909,000.00      100% I 100%

K66561364019 5/13/2016

Training of Non-Academic staff in Education 

    Management (Graduate) - Colomobo District

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     125,565.00         84% I 100%

K66561364020 12/19/2016

Divisional Level Induction/Pre-service and  in-

    service training programms - Colombo District

10,650,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     10,332,367.00    97% I 100%



A66561164021 5/4/2016

Upgrading existing sanitory facilities and drinking 

    water facilities  - Colombo District

15,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     11,042,649.27    74% D 80%

H66561164022 3/30/2016

Construction of New toilets/water sypply system  - 

    Colombo District

16,900,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     13,413,863.37    79% I 100%

F66561864026 8/11/2016

Supply of furniture and equipment for schools and 

    administrative units -  Colombo District

16,560,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     16,249,237.57    98% I 100%

G66561864027 5/25/2016

Purchasing Computers and Accessories for  the 

Schools and Zonal Education office in the 

    Homagama Zone.

1,200,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

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

K66563964030 4/19/2016

ෙකොළඔ �ස්Èfකය "ල ��A  කලායතන වල ෙසෞ!දHයය 

අධ�ාපනය ලබන E_ E_Zය!ෙW mසලතා එ§දැf�මට 

සංස්කෘ�ක හා කළා උෙළලf පැවැ��ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     120,575.00         24% I 100%

K66563964031 4/19/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පාථ8ක පාස� b�ව�! සහ E_! 

සඳහා රසZ!දන සහ ආක�ප සංවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     488,065.00         98% I 100%

N66563864032 8/10/2016

ෙකොළඔ �ස්ÈfකෙO ��A මධ�ම රජෙO සංස්කෘ�ක 

ෙදපාHතෙ !"ෙD  Gයාප�ං� කලායතන  සඳහා සංøත 

භා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම.

950,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     950,000.00         100% I 100%

N66563964033 4/19/2016

සා පදාPක සට! කලාව! _රfෂණය හා ජනගත F�ෙ  

අර�j!ෙකොළඔ �ස්Èfකය "ළ සට! කලාව! �§බද 

උන!Yව දfවන පාසැ� E_!, ෙයෞවනය!සහ වැt�Aය! 

අතර   අංග ෙපොර සට! කලාව පචGත හා පවHධනය  FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,000.00         100% I 100%

N66563964034 4/19/2016

පාර ප�ක කZකලාව _රf�ත හා ජනගතF�ෙ  අර�j! 

ෙකොළඔ �ස්ÈfකෙO   �Aවන කZක�ව! සහ  �Aවන කZ 

කලාව �§බද උන!Yව දfවන පාසැ� E_! සහ ෙයෞවනය! 

සදහා �Aවන කZ පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම .

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     217,950.00         87% I 100%



K66582964035 4/28/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකය "ල ශIර _වතා �යාකාරක  සඳහා 

ජනතාව ³ස්වන ස්ථාන ආ¦තව වHෂය �රා �යා�මක වන 

ශIර _වතා වැඩසටහ! පැවැ��ම.

750,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     749,700.00         100% I 100%

K66582964036 4/28/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පාස�වල ¢ඩා ෙසෞඛ� 

අධ�ාපXක වැඩසටහ! පැවැ��ම.

750,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     445,155.00         59% I 100%

N66582964037 4/28/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO Eය�ම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ වල 

¢ඩා සමාජ Gයාප�ං� FIෙ   ජංගම ෙසේවාව! පැවැ��ම.

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     140,500.00         94% I 100%

N66582864038 4/28/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ 350 f සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම.

1,750,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,728,090.00     1,728,090.00      99% I 100%

K66561364039 11/24/2016

printing teacher student progress books for 2017 

beforehand .

5,163,480.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     3,717,460.96      72% I 100%

K66561364040 9/29/2016

school literary competition of western province

2,600,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     2,600,000.00      100% I 100%

N66582964041 10/5/2016

වයස් කා�ඩ යටෙ� �ස්Èf ම=ට8!  ෙතෝරාග� ¢ඩක 

¢tකාව! උෙදසා බස්නා�ර පළා� සහාය ��ෙ  

තරඟාවGයf පැවැ��ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,998,444.25      100% I 100%

K66561264042 11/7/2016

Re-engineering and empowerment of non formal 

education sector-Colombo district

9,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     9,000,000.00      100% I 100%

F66561264043 11/17/2016

Supply furniture & equipment for non-formal 

education units in colombo district

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     2,376,235.10      79% I 100%



H66561164044 12/8/2016

Homagama Zonal Education Office - Modification 

by interlock paving area around the water tank.

142,300.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     124,431.25         87% I 100%

K66561364045 12/28/2016

Purchasing Learning Materials for School Based 

Teachers Capacity Development - Colombo District

8,891,831.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     8,891,831.00      100% I 100%

A66561165001 10/31/2016

Reconstruction of disaster affected Schools in 

    Kalutara District

17,223,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     15,137,847.42    88% I 100%

A66561165002 8/23/2016

Repairing of the Teacher s quarters - Kalutara 

    District

12,600,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     9,367,590.40      74% I 100%

F66561865003 8/23/2016

Purchase of goods and equipment to improve 

    teaching and learning process - Kalutara District

7,800,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     7,039,664.16      90% I 100%

G66561865004 5/13/2016

Supply of machinery & equipment for schools in 

kalutara District 

5,850,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     5,694,010.00      97% I 100%

K66561365005 5/13/2016

Training Programmes on Internet for Teaching and 

Learning Process of Academic Staff - Kalutara 

    District

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     788,150.00         53% I 100%

K66561365006 5/13/2016

Conducting Divisional Base Training Programms 

for Pre-School Teachers in each education division - 

    Kalutara District

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     788,150.00         79% I 100%

K66561365008 4/25/2016

Producing Model Question Papers for A/L students - 

     Kalutara District

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     381,905.00         95% I 100%



K66561365009 5/13/2016

Conducting 3 days Training Workshops for 

Academicians in Education Management - Kalutara 

    District

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,431,505.00      72% I 100%

K66561365010 4/25/2016

Conducting 3 days Training Workshops for 

Executives in Education Management - Kalutara 

    District

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     369,734.00         92% I 100%

K66561365011 4/25/2016

3 Residential Workshops for Estate School Teachers 

    - Kalutara District

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     300,000.00         100% I 100%

K66561365012 4/25/2016

Training of ISAs and Tamil medium teachers - 

    Kalutara District

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     276,300.00         92% I 100%

K66561365013 4/25/2016

Empowerment of Teachers for Social integrity under 

    Citizenship Education -  Kalutara District

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     223,864.00         75% I 100%

K66561365014 3/24/2016

Tamil Medium Graduate Teacher Training - 

    Kalutara District

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     30,000.00           30% I 100%

K66561365018 12/21/2016

Conducting Teacher Conventions (programms 

    13*2days) - Kalutara District

3,408,169.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,935,870.94      57% I 100%

K66561365019 3/24/2016

Training of Non-Academic staff in Education 

    Management (Graduate) - Kalutara District

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     115,776.00         77% I 100%

A66561165021 8/23/2016

Upgrading existing sanitory facilities and drinking 

    water facilities  - Kalutara  District

19,500,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     16,244,685.71    83% I 100%



H66561165022 11/9/2016

Construction of New toilets/water supply system - 

    Kalutara District

17,315,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     17,315,000.00    100% I 100%

F66561865025 3/24/2016

Supply Furniture & Equipment to Special 

Education/Informal Education Programme -  

    Kalutara District

3,900,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     3,302,578.47      85% I 100%

G66561865027 12/26/2016

Supply of Computer & equipment for schools in 

kalutara District 

6,942,470.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     6,007,819.00      87% I 100%

K66563965028 4/19/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ල ��A  කලායතන වල ෙසෞ!දHයය 

අධ�ාපනය ලබන E_ E_Zය!ෙW mසලතා එ§දැf�මට 

සංස්කෘ�ක හා කළා උෙළලf 

පැවැ��ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     115,800.00         23% I 100%

K66563965029 4/19/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පාථ8ක පාස� b�ව�! සහ E_! 

සඳහා රසZ!දන සහ ආක�ප සංවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම

  
1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     503,195.00         50% I 100%

N66563865030 8/10/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO ��A මධ�ම රජෙO සංස්කෘ�ක 

ෙදපාHතෙ !"ෙD  Gයාප�ං� කලායතන  සඳහා සංøත 

භා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම.

760,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     760,000.00         100% I 100%

N66563965031 4/19/2016

පාර ප�ක කZකලාව _රf�ත හා ජනගතF�ෙ  අර�j! 

ක~තර �ස්ÈfකෙO   �Aවන කZක�ව! සහ  �Aවන කZ 

කලාව �§බද උන!Yව දfවන පාසැ� E_! සහ ෙයෞවනය! 

සදහා �Aවන කZ පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම .
750,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     571,880.00         76% I 100%

K66582965032 4/28/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ල ශIර _වතා �යාකාරක  සඳහා 

ජනතාව ³ස්වන ස්ථාන ආ¦තව වHෂය �රා �යා�මක වන 

ශIර _වතා වැඩසටහ! පැවැ��ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     497,420.00         99% I 100%

K66582965033 4/28/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙතෝරාග� පාස�වල ¢ඩා ෙසෞඛ� 

අධ�ාපXක වැඩසටහ! පැවැ��ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     986,525.00         99% I 100%



N66582965034 4/28/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO Eය�ම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ වල 

¢ඩා සමාජ Gයාප�ං� FIෙ   ජංගම ෙසේවාව! පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     169,350.00         85% I 100%

N66582865035 4/28/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ 350 f සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම.

1,750,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,715,890.00     1,715,890.00      98% I 100%

F66561865036 10/5/2016

Supply furniture for selected schools in kalutara 

Education Zone

8,530,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     8,530,000.00      100% I 100%

F66561865037 10/5/2016

Supply furniture for selected schools in Horana 

Education Zone

8,530,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     8,519,876.20      100% I 100%

F66561865038 10/5/2016

Supply furniture for selected schools in Mathugama 

Education Zone

8,530,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     8,530,000.00      100% I 100%

K66561365039 9/9/2016

Divisional Level Induction/Pre-service and in-service 

training programms Kalutara District

4,450,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     4,447,518.28      100% I 100%

K66561265042 11/8/2016

Re - engineering and empowerment of non formal 

education sector - kalutara district

10,325,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     10,325,000.00    100% I 100%

K66561365043 12/23/2016

Purchasing learning material for school based 

teachers capacity development - kaluthara district

3,691,831.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     3,691,831.00      100% I 100%

K68563901001 5/12/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා සා පදාPක ®H�,නාඩග   

සහ ෙකෝල  නාට� ø කලාව �§බඳ දැ�ව� FIෙ  

වැඩසටහනf පැවැ��ම.
67,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     67,000.00           100% I 100%



N68563801002 7/15/2016

��ල�Aය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

අකරංගහ, බඩ�ගම ජය_මනාරාම Zහාරස්ථානෙO � 

මGයෙ;ව දහ  පාසල සදහා උපකරණ ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     199,195.39         100% I 100%

N68563801003 7/15/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     399,385.86         100% I 100%

H68563101004 7/15/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO බඩ�ගම ෙගොtග�ව � 

mලEංහ ධHමාශම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

H68563101005 7/20/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආග8ක E;ධස්ථානය!� 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

N68563801006 8/4/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉහළ මඩ පැ�ල 

� {ෙනෝHය දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     48,510.00           97% I 100%

H68563101007 8/4/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ගෙ�ව�ත 

අකරගම � ෙබෝwරාජාරාම ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

N68582801008 10/6/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ හා 

Gයාප�ං� ෙයෞවන සමාජ සඳහා  ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ 

ලබා[ම.

1,020,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     1,019,590.00      100% I 100%

N68563801011 10/3/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � �X!දාරාම 

දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     99,416.25           99% I 100%

H68563101012 12/5/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හ�ෙ© පැ!Eස් 

ෙසේZයH �j¶ ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල ඉ�� සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%



H68563101013 10/6/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මැ�ලවෙගදර � 

උ©පලව!නාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     -                      0% O 0%

N68563801014 11/18/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකෝ!ෙගොඩ��ල 

ශා!ත අ!ෙතෝX ෙ;වස්ථාන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N68563801015 11/18/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � අභයරාජ 

Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N68561101016 12/8/2016

WP/MINU/BATEPOLA R.C.K.V. - Finishing work 

of 20*20 building.

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     100,857.25         34% I 100%

K68563902001 4/19/2016

කටාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� b�ව�! 

සඳහා b� ��9 වැඩ�~වf පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%

N68563902002 4/19/2016

සා පදාPක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය _රfෂණය හා ජනගත 

FIම උෙදසා Eංහල අ~� අ��Y උදාව ෙව�ෙව! කටාන 

පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග 

ඇ"ළ� උ�සවයf පැවැ��ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     93,600.00           47% I 100%

N68563802003 7/15/2016

කටාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වැGෙහේන 

ෙ;වස්ථාන දහ  පාසල සඳහා �Q ලබා[ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     75,000.00           100% I 100%

N68563802004 7/15/2016

කටාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

210,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     209,958.91         100% I 100%

H68563102005 7/20/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�ල�Aය ද8!නගහ ව�ත 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%



H68563102006 7/20/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ බල ��ල ගංගාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%

H68563102009 7/20/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�ල�Aය ස!ෂ!ව�ත 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     75,000.00           100% I 100%

H68563102011 7/20/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙවස්ටH�ට!  මාවත 

උ/ක�රාන ශාක�Eංහ ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00           100% I 100%

H68563102012 8/4/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දm9 ක�රාන � 

Y8!දාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�නය කටu" EYකර� 

ලබන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%

H68563102013 8/4/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� සා කPතා� 

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%

N68563802014 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඇ�ගාල ú;ධ. ම�ය 

ෙගොෙර=A දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,169.74           99% I 100%

N68563802015 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �"වාtය ර;ෙදො~ගම 

Z_;ධාරාමය ZහාරෙO � Zú;ධාරාම දහ  පාසලට අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     47,129.07           94% I 100%

N68563802016 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� y�ලව�ත ආÏ 

අ බලම Zජයෙබෝw ZහාරෙO � Zජයෙබෝw දහ  පාසලට 

අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     48,685.09           97% I 100%

N68563802017 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කAයල ෙදමංහ!�ය 

වා~කාරාමය � ධ මාන!ද දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     48,709.52           97% I 100%



N68563802018 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¡නAයන 

8�ව!ෙගොඩ ෙපො�b� ZහාරෙO � ධ මාෙලෝක දහ  

පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,931.96           100% I 100%

N68563802020 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඇ�ගාල කඳවල 

කටාන _මනාරාමය _මන�ස්ස දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,758.98           100% I 100%

N68563802021 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� mස්වල ර;ෙදො~ගම 

�ෂ්පාරාමය  � �ෂ්පාරාමය දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,758.98           100% I 100%

N68563802022 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාපදං� ඉ;දෙගොඩැ�ල ආÏ 

අ බලම අෙශෝකාරාමය   � පඤ්ඤාන!ද දහ  පාසලට අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,758.98           100% I 100%

N68563802023 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඇව�ව�ත කQනායක 

_8තාරාමය _8තාරාම දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,504.00           99% I 100%

N68563802024 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ජයªම `ග�ව 

ෙසෝභාරාමය � සමාw දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,504.00           99% I 100%

N68563802025 8/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ���ගස්කQව 

ආන!ද ZෙDකාශමය � පඤ්ඤාෙලෝක දහ  පාසලට අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,504.00           99% I 100%

N68563802026 8/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොQෙගොඩ 

ර;ෙදො~ව _ෙබෝධාරාමය � පඤ්ඤාන!ද දහ  පාසලට අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     149,850.00         100% I 100%

N68582802027 10/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ හා 

Gයාප�ං�  ෙයෞවන සමාජ සදහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ 

ලබා[ම.

275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     273,845.00         100% I 100%



H68563102030 10/3/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බටප�තල 

ශා.ෙතෙHසා ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%

H68563102031 10/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කQවා�Aය 

ම�මෙගොඩැ�ල ව�ත E�m�ස ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%

H68563102032 10/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ලංEයාවාtය � 

_ෙබෝධාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%

H68563102033 10/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කටාන ශා!ත 

ෙතෙHසා ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00         100% I 100%

N68563802034 10/20/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� උද 8ට උ�තරාරාම 

�රාණ ZහාරෙO දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,587.00           99% I 100%

H68563102035 11/18/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �කලංග�ව � 

ෙබෝwම~ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,970.00         100% I 100%

H68563102036 11/18/2016

කටාන ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ර;ෙදො~ව ෙකොQෙගොඩ 

� _ෙබෝධාරාම මහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,125.00         100% I 100%

N68563802038 11/18/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙදමංහ!�ය 

��ල�Aය පාර ජප! ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථාන දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ 

ලබා[ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00           100% I 100%

N68561102041 12/8/2016

WP/GM/DR. KULASINGHE M.V. - Preparation 

of a tennis court.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,943,839.71      97% I 100%



A68561102042 12/8/2016

WP/NG/SRI WIJAYA K.V. - Minor repairs

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     775,748.80         388% I 100%

N68563102043 12/21/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ජයවHධන�ර 

අම!ෙදො~ව ශා!ත ෙසෙබස්�ය! ෙ;වස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00         100% I 100%

F68561802045 12/28/2016

WP/NG/Peellawatta Devid De Silva K.V. - Supply 

of band instruments.

839,325.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     834,000.00         99% I 100%

F68561802046 12/28/2016

WP/GM/DR. Kulasinghe M.V. - Supply of sport 

equipment.

455,675.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     455,650.00         100% I 100%

N68563803001 7/15/2016

`ග�ව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සදහා උපකරණ ලබා[ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     499,913.00         100% I 100%

H68563103002 8/5/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ද~වෙකොQව ú.$� �jY!ෙW 

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     99,971.25           100% I 100%

K68563903004 8/1/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� � දහ  

අධ�ාපනය නගා EQ�ෙ  අර�j! දහ  පාස� b�ව� සඳහා 

b���9 වැඩසටහනf පැවැ��ම.

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     148,590.00         99% I 100%

N68582803005 8/5/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සදහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     29,800.00           99% I 100%

G68561803006 9/27/2016

WP/NG/Katana Vidyaloka M.V. - Supply of 

multimedia Projector and other equipment

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%



H68563103007 10/6/2016

`ග�ව ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ��ල!Ãව ශා!ත 

ෙජෝස© ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     49,990.40           100% I 100%

K68563903008 10/6/2016

පාර ප�ක ®H� ,නාඩග  හා ෙකෝල  නාට� කලාව 

සංරfෂණය කර ම" පර�රට දායාද FIෙ  අර�j! `ග�ව 

පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව ෙව�ෙව! ෙහළ රඟ ø වැඩ 

සටහනf පැවැ��ම.
65,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     65,000.00           100% I 100%

F68561603010 12/29/2016

WP/NG/ST.Sebastian s M.V. - Supply of sport 

equipment.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     50,000.00           100% I 100%

N68561803011 11/7/2016

Katana Educational Division - Supply of learning 

materials for selected schools

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,983.94         100% I 100%

N68561903012 11/10/2016

Negombo education Zone - To promote 

performance of primary education.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     297,744.30         99% I 100%

N68561203013 11/18/2016

Supply of School learning aid for school student of 

low-income family in Negombo Division.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,983.94         100% I 100%

N68563803014 11/18/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨශෙO Gයාප�ං� ���ගස් කQව � 

_ගතාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     49,425.00           99% I 100%

F68561203015 12/20/2016

Nana Sarana Learning Center in Negombo DS 

Division. - Supply of learning equipment.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     200,000.00         100% I 100%

K68582903016 12/28/2016

`ග�ව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� ¢ඩක 

¢tකාව! සදහා ෙවරළ ආ¦ත ��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම.

67,400.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     66,980.00           99% I 100%



H68563103017 12/30/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 489A තfFයා පාර, 

ෙපෝරෙතොට ෙකො��කෙ� ��A අ� මYරEm� _ෙලPමාXයා 

දහ  පාස� ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා[ම.
32,021.05           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     30,770.00           96% I 100%

K68563904001 5/12/2016

8�ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා ජන කZ, ජන සංøත කලාව 

නගා EQ�ෙ  අර�j! වැඩසටහනf පැවැ��ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K68563904002 5/12/2016

8�ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� 

b�ව�!ෙW ධා�තා සංවHධනය සඳහා දහ  b� ��9 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

K68563904003 5/12/2016

සා පදාPක ආග8ක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය උෙදසා 

8�ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව 

ස බ!ධ කර ෙගන ෙපොෙසො! බැ� ø පසංගයf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

N68563804004 7/15/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     99,976.60           100% I 100%

H68563104005 7/15/2016

89ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකෝ�ව�ත � 

ෙම�තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

H68563104006 8/5/2016

89ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බලෙබෝව 

ෙබෝw මාලාකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     199,998.00         100% I 100%

H68563104007 8/12/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� උhග පල 

��යව�ත Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     200,000.00         100% I 100%

N68563804008 8/5/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කලායතන 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     195,200.00         98% I 100%



N68582804009 8/5/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ 

සදහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     19,825.00           99% I 100%

K68582904011 8/5/2016

8�ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ¢ඩා සමාජ. 

සාමා{ක සාමා{කාව!ෙW ධා�තා සංවHධනය සඳහා ¢ඩා 

තරගාවGයf පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     199,850.00         100% I 100%

K68582904015 9/7/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශය "ල සැහැ�� ප!Y �ක= 

තරඟාවGයf පැවැ��ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ 79,960.00          79,960.00           100% I 100%

F68561604017 10/20/2016

WP/Minu/Sri Siddharatha M.V. - Supply of sports 

equipment 

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     49,900.00           100% I 100%

N68563804018 10/20/2016

8�ව!ෙගොඩ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

අස්��ය � මංගලාරාම Zහාරස්ථානෙO ¦ සරණංකර දහ  

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

F68561804019 11/7/2016

Wp/Min/Weragodamulla M.V. - Supply of 

equipment materials for school.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     98,645.00           99% I 100%

F68561804020 11/7/2016

Wp/Min/Korasa Ranasinghe M.V. – Supply of 

equipment materials for school

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,537.90           100% I 100%

H68561104021 11/7/2016

Construction of a building for new secondary school 

affiliated to REGIE RANATHUNGA PRIMARY 

SCHOOL

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,000,000.00      100% I 100%

G68561804022 11/8/2016

WP/GM/Marapola M.V. - Supply of a duplo 

machine.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     447,925.00         90% I 100%



N68561804023 11/18/2016

Wp/Min/Korasa Ranasinghe M.V. – Supply of 

learning materials

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 0% O 0%

N68561804024 11/18/2016

Wp/Min/Weragodamulla M.V.- Supply of learning 

materials

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 0% O 0%

N68561804025 11/18/2016

Minuwangoda Education Zone – Supply of School 

Equipment to Provincial schools

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     994,500.00         99% I 100%

N68561904026 11/18/2016

To promote on performance of primary education.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,974.50         100% I 100%

N68563104027 11/18/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ග�ෙ�ෙගදර, 

ෙදොෙවොලෙපොල � ශාඛ�EංහාරාමෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

වැඩ Xම FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     350,000.00         100% I 100%

N68563804028 12/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වAනාපහ 

E�_මන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

A68561104029 12/20/2016

WP/MINU/Yatiyana M.V. - Repairing of stage

295,377.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

K68582904030 12/28/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙයෞවන සමාජ 

සඳහා ¢ඩා භා�ඩ ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     200,000.00         100% I 100%

K68563905001 5/12/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! වHධනය FIම 

උෙදසා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     50,000.00           100% I 100%



K68563905002 8/8/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO × ෙරෝද රථ 

�යYර!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හා රසාස්වාදන හැFයාව! 

වHධනය සඳහා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.

28,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     25,000.00           88% I 100%

H68563105003 7/20/2016

`�ගම ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආග8ක E;ධස්ථානය!� 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     90,090.16           90% I 100%

N68582805004 8/5/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ හා 

Gයාප�ං� ෙයෞවන සමාජ  සදහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ 

ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     24,975.00           100% I 100%

H68563105005 8/15/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� `�ගම ක�එGය 

වෑබඩ��ල � _ධHමාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන 

කටu" සඳහා ෙයොදාග� ලබන ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම.
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     129,654.77         86% I 100%

N68563805007 10/3/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හm� m�ර �රාණ 

Zහාරස්ථ ෙජෝ� දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     99,863.00           100% I 100%

H68563105008 10/3/2016

`�ගම ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙDවැ�ෙදXය ú. 

ස!�යාb �jY ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     82,823.31           83% I 100%

G68561805009 11/8/2016

WP/MINU/BANDARANAYAKE M.V.- Supply 

Computers and other equipment.

450,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     449,350.00         100% I 100%

N68582905010 12/28/2016

`�ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ මළල 

¢ඩකP! සඳහා Zෙශේෂ ��9 වැඩ�~වf පැවැ��ම - 2016

130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     130,000.00         100% I 100%

H68561106001 4/5/2016

WP/GUM/Hiripitiya P.V. - Fixing seeling fans to 

grade 5 class rooms 

30,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     28,935.00           96% I 100%



N68563906003 4/19/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO සා පදාPක 

සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIම උෙදසා Eංහල අ~� අ��Y 

උදාව ෙව�ෙව!  පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� 

උ�සවයf පැවැ��ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     30,000.00           100% I 100%

N68563806004 7/15/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

වාරණ ධHෙමෝදය දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00           100% I 100%

N68563806005 7/15/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සදහා උපකරණ ලබා[ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     249,622.00         100% I 100%

H68563106006 7/15/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

ෙDය!ෙගොඩ,¡!ෙදXය , � ශා!තාරාමය ෙමෙහණවර 

සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     991,776.95         99% I 100%

H68563106008 7/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වට;දර Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H68563106009 7/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වෑෙf,දංග�ල රජමහා 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                      0% O 0%

H68563106010 7/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආග8ක E;ධස්ථානය!� 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     300,000.00         100% I 100%

H68563106012 8/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

ෙදZ!පැ!ඇ�ල Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     300,000.00         100% I 100%

N68563806013 8/5/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කලායතන 

සඳහා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     250,000.00         100% I 100%



N68582806014 11/10/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ හා 

Gයාප�ං� ෙයෞවන සමාජ සදහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ 

ලබා[ම.

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     174,000.00         99% I 100%

H68563106016 8/15/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙDය!ෙගොඩ 

මහලෙගොඩ E�Xෙfතනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,085.00         99% I 100%

H68582106017 12/5/2016

බප/ග  ඌරාෙපොල මධ� මහා Zද�ාලයට පාප!Y ��9 �ම 

සඳහා ස්ථානයf ඉ� FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 0% O 0%

K68582906018 9/7/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පාස� සඳහා අ�. 15 ! 

පහළ ¢ඩක ¢tකාව! සහභාø කර ගX8! ෙවොGෙබෝ� 

තරඟාවGයf පැවැ��ම.

670,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 670,000.00        670,000.00         100% I 100%

A68582106019 11/3/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A 

X=ට�ව ම�ව�ත ෙපොY ¢ඩා �Aය ෙබොර~ පස් දමා 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H68582106021 10/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A 

ව"�Aවල ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �AෙO ඉ�� වැඩ Xම FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 299,944.00        299,944.00         100% I 100%

F68561606022 10/20/2016

WP/GM/Nittabuwa Sangabodhi V. - Supply of 

sports equipment.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     49,856.50           100% I 100%

H68563106023 11/28/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙගොරකාෙදjය 

� �න�ාවHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO ඉ��පස වාහ�කඩ ඉ� 

FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     398,003.25         100% I 100%

N68561106024 12/8/2016

WP/NG/KALAGEDIHENA M.V. - Get a new 

power supply

21,500.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% O 0%



N68561106025 12/8/2016

WP/GM/KAMBURAGALLA PANNILA M.V. - 

Minor repairs and renovations need to maintain 

childfriendly environment.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,987,280.20      99% I 100%

G68561806026 12/8/2016

WP/GM/AL Bandriya M.V. - Supply of Computers 

and other equipment.

375,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     337,900.00         90% I 100%

K68563906027 12/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව හා අධ�ාපනය 

ලබන දරව! රසZ!දනයට �� කර�ම,XHමාණ<¬ 

හැFයාව! වHධනය FIම හා අභාවයට යන ෙ;<ය ෙකAකතා 

කලාව නව පර�ර ෙවත පචGත FIෙ  අර�j! ෙකA කතා 

�§බඳ වැඩ�~වf පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

A68561107001 4/5/2016

WP/GM/Yakkala Anura Junior Model School - 

Repairing of boundary wall.

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     339,530.00         97% I 100%

K68563907002 5/12/2016

ග පහ පෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කලා fෙෂේතෙO 

X�ණතා දැf² කලාක�ව! ඇග�ම "§! කලා හා සා�ත� 

fෙෂේතය! _රf�ත FIම.

72,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     72,000.00           100% I 100%

K68563907003 5/12/2016

ග පහ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO සදාචාර හා සාරධHම 

ස ප!න හා ප�ක�පන ශf�ෙය! ෙහª XHමාණා�මක 

ද�ව! ��සf ª� FIම සඳහා රස Z!දනා�මක 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.
30,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     30,500.00           100% I 100%

N68563807006 8/5/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     499,956.00         100% I 100%

N68582807007 8/5/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සදහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

325,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     324,925.00         100% I 100%

H68582107008 8/30/2016

ග පහ නගර සභා ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �Aය සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 988,984.00        988,984.00         99% I 100%



G68561807010 9/7/2016

Gampaha Educatio Zone – Supply of training 

materials to selected schools

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     173,970.00         87% I 100%

A68582107011 9/27/2016

ග පහ වැGෙD�ෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A කා!� ¢ඩා �AෙO 

ZYG පහ! ප�සංස්කරණය FIම.

120,000.00         අමා.ෙ�.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     115,000.00         96% I 100%

F68561607013 10/20/2016

WP/GM/Yashodhara B.V.- Supply of sports 

equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

A68582107015 10/27/2016

රජෙO ඉඩෙ  ��A ග පහ � ෙබෝw ¢ඩාංගන ප�ශය 

වැt�u9 FIම ( II අ�යර)

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     1,673,990.00      84% I 100%

H68582107016 12/10/2016

ග පහ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO රජයට අය� , ඉඩෙ  

(��" අෙන�ෝන�ාධාර ස8�ය ��A) ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා 

�Aයf ඉ�FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     150,000.00         100% I 100%

G68561807017 12/26/2016

WP/GM/GEMUNU K.V. - Supply of a sound 

system.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     61,975.00           83% I 100%

N68563107018 11/28/2016

ග පහ පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ග /මාෙfZට � 

අ බ�fඛාරාම මහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

N68563107019 11/28/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ග /ෙබො�ෙලත � 

ෙබෝw Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     98,400.00           98% I 100%

N68563107020 11/28/2016

ග පහ පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ග /ගල�Aයාව � 

_ගත _භදාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,992.00         100% I 100%



A68561107021 12/8/2016

WP/GM/EMBARALUWA M.V. - Repairing of No. 

2 building and science Lab

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     775,748.00         97% I 100%

F68561807022 12/8/2016

Supply of furniture and equipment, Band equipment 

& sports equipment for school in Gampaha DS 

division.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,810.00         100% I 100%

A68582107023 12/20/2016

ග පහ නගර සභා ¢ඩාංගනෙO ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �AෙO ZYG 

ආෙලෝකය ප;ධ�ය  සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

G68561807024 12/28/2016

WP/GM/Thibbotugoda Gamini K.V. - Supply of 

Multimedia Projector.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     75,000.00           100% I 100%

G68561807025 12/28/2016

WP/GM/Imbulgoda Sujatha K.V. - Supply of a 

Laptop Computer.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

G68561807026 12/28/2016

WP/GM/Imbulgoda Viharamahadevi K.V. - Supply 

of multimedia projector.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     75,000.00           100% I 100%

G68561807027 12/28/2016

WP/GM/Amunugoda Kumaradasa K.V.  - Supply 

of a television.

65,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     58,150.00           89% I 100%

H68582108001 4/25/2016

බප/8ග l.�.ෙසේනානායක ZYහෙල� ¢ඩා �Aය සංවHධනය 

FIම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,500,000.00     1,303,106.26      87% I 100%

K68563908002 5/12/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා ෙසෞ!දHයා�මක හා 

රසාස්වාදන හැFයාව! වHධනය  කර අධ�ා�8ක සංවHධනය 

ඇ� FIමට රසාස්වාදන වැඩසටහනf පැවැ��ම.
41,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     40,800.00           100% I 100%



K68563908003 5/12/2016

ජා ඇල පෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO �යා!ZතෙO[  

අබාwත ² රණZ�ව!ෙW මානEක 

_වතාවය,ෙසෞ!දHයා�මක හා රසාස්වාදන හැFයාව! ඉහළ 

නැං�ෙ  අර�j! රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.
57,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     45,000.00           79% I 100%

K68563908004 5/12/2016

සා පදාPක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIෙ  අර�j! ජා 

ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව සඳහා 

සා පදාPක [පාව¬ උ�සවයf පැවැ��ම.

43,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     42,000.00           98% I 100%

N68563808005 7/15/2016

ජා ඇල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

වැGග �Aය ශා!ත ආනා ෙ;වස්ථාන දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00           100% I 100%

H68563108006 7/15/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උ"� බටගම � _මන ZහාරෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� අධාර 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00           100% I 100%

H68563108007 8/1/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉ�8!න  ෙබෝwම~ 

ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     200,000.00         100% I 100%

H68563108008 12/5/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� උ"� බටගම � 

ජයවHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     200,000.00         100% I 100%

H68563108009 8/1/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ව�ෙපොල 

ෙප���$කලාන � bණාන!ද ZහාරෙO  ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     200,000.00         100% I 100%

H68563108010 8/1/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඒකල ග�ලව�ත � 

ධHෙමෝදය ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     200,000.00         100% I 100%

N68563808011 8/1/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ක9වන m�¶ව�ත 

� පාG දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00           100% I 100%



N68582808014 10/6/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සදහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,400.00           99% I 100%

G68561808017 9/7/2016

Wp/Ng/Kala Eliya P.V.- Supply of a Laptop 

Computer

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     -                      0% A 10%

K68561908018 12/14/2016

awareness programme for teachers of early 

childhood development centers and parents of pre-

school children.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     248,300.00         99% I 100%

G68561808019 11/8/2016

WP/NG/DHARMARAJA V. Supply of multimedia 

projector

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     101,412.50         81% I 100%

H68582108022 12/7/2016

ජා ඇල නගර සභා ¢ඩා �Aය සංවHධනය FIම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     550,000.00         92% I 100%

H68582109001 4/25/2016

බප/කැළ ක�ණාර�න ෙබෞ;ධ ZYහෙල� ¢ඩා �Aය 

සංවHධනය FIම.

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,500,000.00     1,303,217.30      87% I 100%

K68563909002 5/12/2016

ව�තල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! වHධනය FIම 

උෙදසා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.

43,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     43,000.00           100% I 100%

K68563909003 5/12/2016

ව�තල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO සා පදාPක 

සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIම උෙදසා ෙපොෙසො! බැ� ø 

පසංගයf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     50,000.00           100% I 100%

H68563109005 5/12/2016

ව�තල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ඇ��Aවල � 

ස;ධHමාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     50,000.00           100% I 100%



N68563809006 8/8/2016

ව�තල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     250,000.00         100% I 100%

K68563909007 7/15/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� b�ව� සඳහා b� 

��9 වැඩසටහන� පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     100,000.00         100% I 100%

N68563809008 8/1/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඇල�Aවල � 

ස;ධHමාරාමය ZහාරෙO � ධ මාෙලෝක දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,000.00           98% I 100%

N68582809009 8/5/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සඳහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

525,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     524,950.00         100% I 100%

H68563109010 8/15/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� "hෙDෙගදර 

ඉEපතනාරාම ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     250,000.00         100% I 100%

H68563109011 9/10/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� රාගම ¡!ෙක!ද 

�ෂ්පාරාමය Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     250,000.00         100% I 100%

H68563109012 9/10/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� F�මැAයාගාර 

මැෙ;ව�ත � ස ෙබෝw Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     250,000.00         100% I 100%

K68563910001 5/12/2016

මහර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධයාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! වHධනය FIම 

උෙදසා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.

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

K68563910002 5/12/2016

�� නාට� කලාව පවHධනය FIම උෙදසා මහර පාෙ;<ය 

ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව සඳහා �� නාට� සංදHශනයf 

පැවැ��ම.

27,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     27,000.00           100% I 100%



N68563810003 9/9/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     486,207.82         97% I 100%

H68563110004 9/7/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මහර කඩවත 

� ª බාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     250,000.00         100% I 100%

K68563910005 9/10/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! රසZ!දනයට �� කර�ම, XHමාණ<¬ හැFයාව! 

වHධනය FIම හා අභාවයට යන ෙ;<ය øත කලාව නව පර�ර 

ෙවත පචGත FIෙ  අර�j! øත රසාස්වාදන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
31,750.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     31,750.00           100% I 100%

K68561910007 9/27/2016

Mahara Education Division - Conducting 

Programme Improve Survival rate

600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     600,000.00         100% I 100%

K68582910009 10/20/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO මහර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 

Gයාප�ං� ෙයෞවන සමාජය!� ¢ඩක ¢tකාව! සඳහා ��9 

කඳ�රf පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     200,000.00         100% I 100%

N68563811001 7/15/2016

ෙදො ෙ© පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ම�වාන 

ෙලනග පල රාජමහා Zහාරස්ථානෙO � _වHතවHධන දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     46,274.14           93% I 100%

N68563811002 7/15/2016

ෙදො ෙප  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     299,327.48         100% I 100%

H68563111003 10/20/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO � න!දනාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G  සංවHධන FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     200,000.00         100% I 100%

H68563111004 7/20/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO � [පY�තාරා Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     100,000.00         100% I 100%



H68563111005 7/20/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO E�පැරm බා Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     100,000.00         100% I 100%

H68563111006 7/20/2016

ෙදො ෙ© ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO � _දHශනාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     100,000.00         100% I 100%

H68563111007 7/20/2016

ෙදො ෙ© ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO � ෙබෝw�fකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     100,000.00         100% I 100%

N68582811008 8/5/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ හා 

Gයාප�ං� ෙයෞවන සමාජ සදහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ 

ලබා[ම.

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     119,810.00         100% I 100%

A68582111009 9/7/2016

බප/ග  පැ�Gයවල කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ¢ඩාංගනයට �Zෙසන 

මාHගය ප�සංස්කරණය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     955,372.90         96% I 100%

G68561811010 11/8/2016

WP/GM/DEKATANA P.V. - Supply of a sound 

system

218,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     213,000.00         98% I 100%

G68561811011 11/8/2016

WP/GM/SRI WALAGAMBA K.V. - Supply of a 

multimedia projector.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     82,950.00           83% I 100%

G68561811012 11/8/2016

WP/NG/BATUWATTA DHARMARAJA V. - 

Supply of a multimedia projector.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     -                      0% O 0%

N68561111015 12/8/2016

WP/NG/PADMAWATHI M.M.V. - Construction 

of boundary wall.

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     799,963.83         100% I 100%



H68561111016 12/29/2016

WP/GM/DEKATANA PATHMAWATHI M.M.V. 

- New construction of 77*25 two story building (3rd 

stage)

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,085,443.00      99% I 100%

G68561811017 12/28/2016

WP/GM/Siri Perakumba M.V. - Supply of 

Photocopy Machine.

110,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     110,000.00         100% I 100%

K68563912001 5/12/2016

ªයගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පජාව ෙවත 

සා පදාPක සංස්කෘ�කාංග �§බඳ අවෙබෝධයf ලබා[ම හා 

පජාවෙW කලා mසලතා එ§ දැf�ෙ  අර�j! 

සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� උ�සවයf පැවැ��ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     40,000.00           100% I 100%

K68563912003 7/22/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා 

පජාව සඳහා ෙ;<ය සා�ත� කලාව! පවHධනය FIෙ  

අර�j! සා�ත� Zචාර වැඩසටහනf පැවැ��ම.

48,300.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     48,300.00           100% I 100%

K68563912004 7/22/2016

පාර ප�ක ජන ø, නාඩග ,®H�කලාව සංරfෂණය ෙකොට 

ම" පර�රට දායාද FIෙ  අර�j! ªයගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා පජාව ෙව�ෙව! 

ජන සංøත වැඩසටහනf පැවැ��ම.
51,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     51,700.00           100% I 100%

N68561112006 12/8/2016

WP/KE/Biyagama M.M.V.- Balance work of 90*25 

    building - stage 2

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,936,220.00      97% I 100%

H68561113001 12/26/2016

WP/KELA/D.A.Rajapaksha V.- Construction of 

100*25 three storeyed new building with main hall

5,145,117.15      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,163,782.44      81% I 100%

H68561113002 11/3/2016

WP/KELA/Peliyagoda R.C.K.V.- Construction of 

100*25 three storeyed new building

5,449,920.65      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     4,211,050.76      77% I 100%

H68561113003 12/29/2016

WP/KEIA/Hunupitiya Zahira M.V.- Balance work 

of 90*25 three storey  building

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     2,456,970.57      98% I 100%



K68563913004 5/12/2016

කැළjය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාවෙW හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! 

වHධනය FIම උෙදසා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     75,000.00           100% I 100%

N68563813006 7/15/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම.

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     800,000.00         100% I 100%

N68563813007 8/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙප�යාෙගොඩ 

පරමාHථ ධHමාකර ��ෙව! ZහාරෙO � සංඝ ෙබෝw දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     50,000.00           100% I 100%

N68563813008 8/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     150,000.00         100% I 100%

K68563913012 10/3/2016

කැළjය ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව "ළ සා පදාPක 

සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIෙ  හා සා�ත� පෙබෝධය ඇ� 

කර¬ෙ  අර�j! ජන සංøත වැඩසටහනf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     50,000.00           100% I 100%

N68563813015 11/17/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ශා!ත ම�යා 

ෙ;වස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස�  උපකරණ 

ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     39,976.00           100% I 100%

N68563813016 11/17/2016

කැළjය ප.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ශා!ත ආනා 

ෙ;වස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     39,835.00           100% I 100%

N68563813017 11/17/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ශා!ත ෆැ!Eස් 

ෙ;වස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     39,976.00           100% I 100%

N68563813018 11/18/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �©�Aෙගොඩ ෆා�මා 

ෙදD මැYෙH දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     39,976.00           100% I 100%



N68563813019 11/18/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � ෙබෝw�fඛාරාම 

පඤාසාර දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     37,500.00           94% I 100%

N68563813020 11/18/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � ගංගාරාම 

Zහාරස්ථ � ධ මරතන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     39,500.00           99% I 100%

N68563813021 11/18/2016

කැළjය පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � _ගතරාම 

� ෙHවත දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     39,976.00           100% I 100%

N68563813022 11/18/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � 

ස්වHණ�ලකාරාම � කල�ාෙණෝද දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     40,000.00           100% I 100%

N68563813023 11/18/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � ශා!ත�ාරාම � 

පඤ්ඤා�හ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     39,976.00           100% I 100%

N68563813024 11/18/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � ªX Zහාරස්ථ 

� ªX දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     38,700.00           97% I 100%

N68563813025 11/18/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � ජය�ලකාරාම � 

ඥානරතන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     40,000.00           100% I 100%

N68561113026 12/8/2016

WP/KE/HENEGAMA M.M.V. - Construction of 

toilet system.

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     384,389.35         96% I 100%

H68561121001 10/28/2016

WP/COL/T.B.Jayah V.- Construction of 70*25 four 

storey new building

5,060,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     5,042,532.48      100% I 100%



K68563921002 5/12/2016

දහ  අධ�ාපනය ලබන ද�ව! "§! දැහැ8 bණ ධHමවG! 

සහ මනා ෙපෞHෂ�වයF! ෙහª ශf�ම� නායකP! ª� 

FIෙ  අර�j! ෙකොළඹ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 

දහ  පාස� aෂ� නායක ��9 වැඩ�~වf පැවැ��ම.
72,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     72,500.00           100% I 100%

H68563121004 10/14/2016

ෙකොළඹ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙ;වස්ථාන 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     300,000.00         100% I 100%

H68563121005 8/1/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ශා�� හ8tයා 

] මා ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     349,840.00         100% I 100%

N68582821012 8/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සඳහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

850,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     849,660.00         100% I 100%

K68563921014 10/6/2016

වHතමාන සමාජය "ළ ජා�ක සං��යාෙD වැදග�කම 

අවෙබෝධ FIෙ  අර�j! ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 

Eංහල,ෙදමළ හා �ස්G  පජාව හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

ෙව�ෙව! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම.
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,000,000.00      100% I 100%

F68561821015 10/20/2016

WP/Colombo/Mahabodhi Vidyalaya - Supply of 

equipments for agricultural activities.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     49,970.00           100% I 100%

N68561221017 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Colombo DS Division.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     649,627.80         93% I 100%

N68563821018 11/18/2016

ෙකොළඹ  ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,585,800.00      99% I 100%

N68563821019 11/18/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙතොටලඟ කැළj 

න[ ZහාරෙO � රා�ල දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,180.00           99% I 100%



A68561121020 12/8/2016

WP/CO/CLIFTAN B.V. -Roof repairing of the 

90*25 two story building.

1,250,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     915,972.80         73% I 100%

F68561821021 12/23/2016

WP/COL/Al - Hikma V. -Supply of library 

equipment.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     103,406.49         83% I 100%

H68561121022 1/2/2017

Installation of Air Conditioners for Educational 

Development Section of Zoanl Education office - 

Colombo

1,450,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,450,000.00      100% I 100%

K68563922001 4/19/2016

කා!තා �නය X8�ෙත! ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO කා!තා සංZධානවල EAන කා!තාව! සඳහා 

රසZ!දන වැඩසටහනf පැවැ��ම.

34,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     34,000.00           100% I 100%

K68563922002 5/12/2016

ෙකොෙලො!නාව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අභාවයට යන 

ෙ;<ය ජන සංøතය නගා EQ�ෙ  අර�j! අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! දැ�ව� FIම සඳහා වැඩසටහනf පැවැ��ම.

34,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     34,000.00           100% I 100%

H68563122003 9/10/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ම�නව�ත 

� ස q;ධ ජය!� ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     199,680.00         100% I 100%

H68563122005 9/29/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ��ටාන, 

��ෙ��යාව � අËනවාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය 

සඳහා ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     199,680.00         100% I 100%

N68561222009 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Kolonnawa DS Division.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     199,937.00         100% I 100%

N68582922010 12/20/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ¢ඩාව පචGත FIම හා 

සංවHධනය FIම සදහා ��9 කඳ�රf පැවැ��ම.

138,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 138,000.00        138,000.00         100% I 100%



N68563822011 11/18/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ක!ෙ; 

�රාණ Zහාරස්ථ අංෙගොඩ � _bණසාර දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,989.50           100% I 100%

H68563123001 5/12/2016

ෙකෝ=ෙ= පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO � {නරතනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     199,360.00         100% I 100%

K68563923002 7/15/2016

පාර ප�ක ජන ø කලාව සංරfෂණය කර ම" පර�රට දායාද 

FIෙ  අර�j! � ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව 

හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ෙව�ෙව! ජන ø වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
44,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     44,500.00           100% I 100%

K68563923003 7/15/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කා!තාව!ෙW 

ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! හා අධ�ා�8ක සංවHධනය 

සඳහා සංස්කෘ�කාංග ඇ"ල� වැඩසටහනf පැවැ��ම.

22,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     22,700.00           100% I 100%

K68563923004 7/15/2016

කලා a�ප සංරfෂණය හා පවHධනය FIෙ  අර�j! � 

ජයවHධන�ර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

හා පජාව ෙව�ෙව! �ත කලාව පවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     37,000.00           100% I 100%

K68563923005 7/15/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! හා ජනතාවෙW කලා හැFයාව! පවHධනය FIෙ  

අර�j! Eනමා කලාව පවHධනය FIෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
35,800.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     35,800.00           100% I 100%

N68563823006 7/15/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     30,000.00           100% I 100%

H68563123007 8/1/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ආග8ක 

E;ධස්ථාන  ෙගොඩනැ�G  සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     100,000.00         100% I 100%

H68563123008 8/4/2016

� ජයවHධන�ර ෙකෝ=ෙ= පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

පැ��ව�ත � ZෙDකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     199,768.84         100% I 100%



K68563923009 7/28/2016

� ජයවHධන�ර ෙකෝ=ෙ= පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කලාක�ව! 

ඇග�ම "§! කලා හා සා�තය fෙෂේතය! _රf�ත FIම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     30,000.00           100% I 100%

N68582823010 8/5/2016

ෙකෝ=ෙ= පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සදහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     24,525.00           98% I 100%

N68563923011 12/5/2016

කෘත හස්ත ෙ�ඛකයm ² දයාර�න රෙ!�ර කZයාණ! 

සැමIමට සමගා`ව පජාව!ෙW රසඥතාවය හා කාව�මය 

රසZ!දන හැFයාව! වHධනය FIෙ  අර�j! කාව�මය 

�ව�පතf �දණය FIම.
57,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     57,000.00           100% I 100%

G68561823012 9/7/2016

Wp/J’pura/Shantha Thomas Vidyalaya – Supply of a 

balling machine

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 0% O 0%

A68561123013 9/7/2016

Wp/J’pura/nugegoda Samudradevi Vidyalaya – 

Repairing primary section with partition

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     108,920.22         73% I 100%

H68563123014 9/10/2016

� ජයවHධන�ර ෙකො=ෙ= පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

උ�තර ලංකා න!දාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     49,896.00           100% I 100%

F68561623016 11/18/2016

Supply of sport equipment for school in Nugegoda 

DS division.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     39,750.00           99% I 100%

K68563924001 5/30/2016

කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කලාක�ව! 

ඇග�ම "G! කලා හා සා�ත� fෙෂේතය! _රf�ත FIම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     60,000.00           100% I 100%

K68563924002 7/1/2016

දැහැ8 bණධHමවG! සහ මනා ෙපෞHෂ�වයF! ෙහොª ද� 

පර�රf ª� FIෙ  අර�j! කhෙවල පාෙ;<ය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය හදාරන ද�ව! සඳහා අධ�ා�8ක 

සංවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම.
66,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     66,000.00           100% I 100%



N68563824003 7/15/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     35,000.00           100% I 100%

H68563124004 10/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඔ�වල � 

ෙබෝw�fකාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන කටu" සඳහා 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම 

මත දව� ආධාර ලබා[ම.
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     149,900.00         100% I 100%

H68563124005 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අ"���ය 

සදාE��ර ෙබෝwරාජාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,750.00           100% I 100%

H68563124006 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දm9 ෙහෝක!දර , 

� ස q;w ජය!� දf�ණාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  

අධ�ාපන කටu" සඳහා ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ�Gවල 

සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     200,000.00         100% I 100%

H68563124007 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ව�ෙපොල Zමල 

Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,725.00           99% I 100%

H68563124008 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ගෙ!ව�ත �රාණ 

රජමහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,825.00           100% I 100%

H68563124009 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉහළ  ෙබෝ8�ය 

අෙශෝකාරාමෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,978.00           100% I 100%

H68563124010 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපො"අරාව � 

_ ෙබෝධාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,978.00           100% I 100%

H68563124011 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� උඩව�ත � 

ස;ධHමාරාම Xෙfතනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල 

සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,800.00           100% I 100%



H68563124012 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ත��යාවල දm9 

අ"��� වසෙ  E� න!දාරාම Zහාරස්ථානෙO 

 ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා[ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,725.00           99% I 100%

H68563124013 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පැලව�ත È�ටක 

ධHමායතනෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     50,000.00           100% I 100%

H68563124014 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බටෙපොත � 

_දHශනාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,800.00           100% I 100%

H68563124015 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බ�තර��ල � 

_දHමාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල  සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,350.00           99% I 100%

H68563124016 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමොරවකව�ත � 

අෙ�Xෙfතනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     50,000.00           100% I 100%

H68563124017 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වැGZට � 

Z{තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල  සංවHධන කටu" 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,700.00           99% I 100%

H68563124018 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාලෙ� උඩව�ත 

පාර යෙශෝධරාරාමෙO දහ  අධ�ාපන කටu" සඳහා ෙයොදා 

ග!නා ෙගොඩනැ�Gවල  සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම 

මත දව� ආධාර ලබා[ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     50,000.00           100% I 100%

H68563124019 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාලෙ� 

කහ!ෙතොට � ධHමාෙශෝක Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල 

සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,275.00           99% I 100%

H68563124020 8/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහෝක!දර 

නැෙගන�ර ෙහොරෙහේන ඉ_�පාG ආරාමෙO ෙගොඩනැ�Gවල 

සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% O 0%



H68563124021 9/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොතලාවල E� 

සමාw ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත  ෙගොඩනැ�G දව� ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     200,000.00         100% I 100%

H68563124022 8/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� තලංගම දmණ 

මuරපාද ��ෙව! Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදන8! ඉQFIමට දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     100,000.00         100% I 100%

H68563124023 8/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� තලංගම දmණ 

පැලව�ත È�ටක ධHමායතන Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදන8! ඉQFIමට දව� ආධාර 

ලබා[ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     50,000.00           100% I 100%

H68563124024 8/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අ"���ය 

සදාE��ර � ෙබෝwරාජාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදන8! ඉQFIමට දව� ආධාර 

ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,875.00           100% I 100%

H68563124025 8/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොතලාවල ග�ල 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" සඳහා ශම 

පදන8! ඉQFIමට දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% I 100%

H68563124026 8/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොස්ව�ත E� 

න!දාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" 

සදහා ශම පදන8! ඉQFIමට දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,700.00           99% I 100%

H68563124027 8/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අව�ෙහේන ෙයො�! 

ෙපෙදස E�මාතා ආරාමෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" 

සඳහා සදහා ශම පදන8! ඉQFIමට දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% O 0%

K68563924029 8/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහල සංස්කෘ�ය ඉ��යට 

ෙගනයාම අර�9 කරගX8! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     200,000.00         100% I 100%

G68561824030 9/7/2016

Wp/J’pura/Ihala Bomiriya Kanishta Vidyalaya – 

Supply of a Sound System

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     279,000.00         93% I 100%



F68561624031 10/20/2016

WP/J pura/Thalangama vidyawardana V. - Supply 

of sport equipment. 

40,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     39,800.00           100% I 100%

F68561624032 10/20/2016

WP/J pura/Indrajothi V. - Supply of sport 

equipment.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     39,375.00           98% I 100%

F68561624033 10/20/2016

WP/J pura/Pilip Thilakawardhana  - Supply of sport 

equipment.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     39,375.00           98% I 100%

F68561624034 10/20/2016

WP/J pura/Averyhena M.V. - Supply of sport 

equipment.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     39,515.00           99% I 100%

F68561624035 10/20/2016

WP/J pura/Rathna Kanishta - Supply of sport 

equipment.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     40,000.00           100% I 100%

H68563124037 10/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ධ E� 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% A 10%

N68561224038 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Kaduwela DS Division.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,855.00         100% I 100%

N68563824039 11/18/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ධHමE� දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     100,000.00         100% I 100%

F68561824040 12/8/2016

WP/JAYA/Vidyawardhana M.V. - Supply of 

western band equipment & costume.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     293,700.00         98% I 100%



F68561624047 12/8/2016

WP/JAYA/Thalahena M.V. - Supply of sports 

equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,310.00           99% I 100%

F68561624048 12/8/2016

WP/JAYA/Seelalankara V. - Supply Sports 

equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,900.00           100% I 100%

F68561624049 12/8/2016

WP/JAYA/Yasodara M.V.-Supply of Sports 

equipment.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     199,778.75         100% I 100%

F68561624050 12/8/2016

WP/JAYA/Hokandara M.V.- Supply of Sports 

equipment.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     200,000.00         100% I 100%

F68561624051 12/8/2016

WP/JAYA/Bomiriya K.V.- Supply of Sports 

equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,800.00           100% I 100%

F68561624052 12/8/2016

WP/JAYA/Ranala Model School - Supply of Sports 

equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,900.00           100% I 100%

F68561624053 12/8/2016

WP/JAYA/M.D.H. Jayawardhana P.V. -Supply of 

Sports equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 0% O 0%

F68561624054 12/8/2016

WP/JAYA/Weliwita St. Mary s V. - Supply of Sports 

equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,840.25           100% I 100%

K68563925001 5/13/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW �ත කලා හැFයාව! සංවHධනය FIම "§! �ත 

කලාව නගා EQ�ම සඳහා වැඩ�~වf පැවැ��ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     40,000.00           100% I 100%



K68563925002 5/13/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක   ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� 

�ස්තකාල නගා EQ�ම  හා �ස්තකාල b�ව�!ෙW ධා�තා 

සංවHධනය සඳහා ��9 වැඩ�~වf පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

N68563825003 7/15/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මහා ෙ ඝරාම 

ZහාරෙO දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

N68563825004 7/15/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඇ��ෙදjය, 

ෙබෝwය පාර, ෙබෝw Zහාර දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     200,000.00         100% I 100%

N68563825005 7/15/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,863.10           100% I 100%

H68563125006 7/15/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO � ෙබෝw Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     449,983.11         90% I 100%

H68563125007 7/15/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පඥා�ලකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     299,791.80         100% I 100%

H68563125008 8/1/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වා�කාරම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

H68563125009 8/1/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ආග8ක E;ධස්ථාන 

 ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,970.00           100% I 100%

H68563125010 9/10/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� Gයනෙගොඩ 

ධHමරාජ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" සදහා 

ශම පදන8! ඉQFIමට දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%



K68563925011 7/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කලාක�ව! ඇග�ම "§! 

කලා හා සා�ත� fෙෂේතය! _රf�ත FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

N68582825012 8/5/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ 

,Gයාප�ං� ෙයෞවන සමාජ සදහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ 

ලබා[ම.

325,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     324,550.00         100% I 100%

H68582125014 8/5/2016

මහරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ගංෙගොඩZල උද�ාන 

මාවෙ� රජයට අය� ඉඩෙ   ¢ඩාගාරෙය� ආරf�ත වැට 

ඉ�FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 500,000.00        494,379.24         99% I 100%

A68561125015 9/7/2016

Wp/Jaya/Kottawa Dharmapala V- Repairing of the 

pimary section building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     981,539.70         98% I 100%

A68582125016 10/6/2016

ෙපො�ව�ත ¢ඩා Zද�ාතනෙO අ��වැtයා කටu" EY FIම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     1,953,994.03      98% I 100%

F68561825017 10/20/2016

WP/J pura/Maharagama Dharmashoka kanishta 

vidyalaya - Supply of musical instruments.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     49,500.00           99% I 100%

N68561225018 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Maharagama Division.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,277.50         100% I 100%

H68561125019 11/18/2016

WP/JAYA/Kottawa Dharmapala V. (Primary 

Section) - Development of school premises.

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     197,213.45         99% I 100%

F68561625020 11/18/2016

Supply of sport equipment for schools in 

Maharagama DS division.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     49,750.00           100% I 100%



F68561825021 12/8/2016

WP/JAYA/Kottawa Ananda Maha Vidyalaya 

Supply of sports equipments.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     499,777.50         100% I 100%

K68563926001 7/1/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ගැªj 

මාතාව!ෙW කාPක හා මානEක සංවHධනය සඳහා 

රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     40,000.00           100% I 100%

K68563926002 7/1/2016

ර�මලාන පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පාෙ;<ය කා!තා 

බලම�ඩලෙO කා!තාව! සඳහා ෙහළ සංස්කෘ�ය හා බැ¶න 

සා පදාPක ෙ;aය ආහාර රටාෙD වැදග�කම �§බඳ 

අවෙබෝධයf ලබා[මට පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම.
13,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     13,000.00           100% I 100%

K68563926003 7/1/2016

ර�මලාන පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ළමා Xවාසගත ² 

නව ෙයො�!ZෙO ද�ව!ෙW අධ�ා�8ක හා සදාචාරා�මක 

සංවHධනය සඳහා වැඩසටහනf පැවැ��ම.

8,300.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     8,300.00             100% I 100%

N68563826004 7/15/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කදවල සY! 

Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     50,000.00           100% I 100%

N68561226006 11/18/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Rathmalana Ds division

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     499,786.00         100% I 100%

K68563927001 5/13/2016

ෙද�වල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� 

ද�ව!ෙW සදාචාර වHධනය FIෙ  අර�j! දැ�ම ,ආක�ප 

mසලතා වHධනය FIම සඳහා ��9 වැඩ�~වf පැවැ��ම.

47,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     47,000.00           100% I 100%

K68563927002 5/13/2016

ෙද�වල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා සා පදාPක පැරj  ජන ø 

සා�ත� කලාව �§බඳ අව ෙබෝධයf ලබා [ එය සංරfෂණය 

FIෙ  අර�j! ජන ø වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
46,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     46,700.00           100% I 100%

K68563927003 12/28/2016

ෙද�වල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කලාක�ව! 

ඇග�ෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම "§! කලා හා සා�ත� 

fෙෂේතය! _රf�ත FIම

51,250.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     51,250.00           100% I 100%



A68561127004 9/7/2016

Wp/Pili/Aththadassi V - Repairing of the 80*20 

single storey building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     483,225.50         97% I 100%

A68561127005 9/7/2016

Wp/Pili/Aththadassi V - Repairing of the 130*20 

single storey building

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     291,361.00         97% I 100%

N68561227007 11/18/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Dehiwala Ds division

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     300,000.00         100% I 100%

H68561128003 11/10/2016

Development Wp/Pili/ Egoda Uyana Sugatha 

Dharmadara V.K.V. - Supply of meterial under 

labour contribution

5,673,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     5,631,651.97      99% I 100%

H68561128004 11/12/2016

Development Wp/Pili/ Egoda Uyana K.V.-- Supply 

of meterials under labour contribution 

8,231,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     8,181,382.97      99% I 100%

H68563128005 4/25/2016

� ලංකා රාමඤ්ඤ XකාෙO උපස පදා �මා මාලකය ෙමොරQව 

, කQබැ;ද ආන!දාරාම Zහාරස්ථානය ආ¦තව ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා [ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,000,000.00      100% I 100%

K68563928006 6/2/2016

ෙමොරQව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සඳහා ෙD�කා නාට� කලාව හා ෙවස් ගැ!�ෙ  කලාව 

පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     30,000.00           100% I 100%

K68563928007 5/13/2016

ෙමොරQව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා Eංහල ජනශැ�ය,ජන �Zය හා 

ජන ø නාදමාලාව!ෙW ZZධ�වය හා එ� නාදමාලාව!ෙW 

රසාඥතාවය වHධනය FIෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම.
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     26,000.00           74% I 100%

N68563828008 6/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො. කඩලාන ශා!ත අ!ෙතෝX 

ෙ;වස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා 

[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,150.00           99% I 100%



N68563828009 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙත�වල 

Zජය°පරාම ධHමායතනෙO දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,649.54           99% I 100%

N68563828010 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කQබැ;ද ස්වHණ 

ෛශලª බාරාමස්ථ දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,676.67           99% I 100%

N68563828011 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� රාවතාව�ත 

ප�Gයෙගොඩැ�ල �රාණ Zහාරස්ථ දහ  පාසලට අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,800.00           100% I 100%

N68563828012 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ක�ෙද��ල 

�Gනතලාරාම මහා Zහාරස්ථ දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     50,000.00           100% I 100%

N68563828013 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙසොPසා�ර � 

 ෙබෝwරතනාරාම  දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,918.34           100% I 100%

N68563828014 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාෙO Gයාප�ං� ෙමොරQ��ල � 

ෙබෝw�fකාරාම දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,760.22           100% I 100%

N68563828015 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉ�බැ;ද 

_ධHමර�නාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,598.85           99% I 100%

N68563828016 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉ�බැ;ද 

ධHමZජයාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,807.56           100% I 100%

N68563828017 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කඩලාන ශා!ත 

අ!ෙතෝX ෙ;වස්ථාන දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,949.98           100% I 100%



N68563828018 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අbලාන ú;ධ � 

පැ!Eස් �jY!ෙW ෙ;වස්ථාන දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,852.03           100% I 100%

N68563828019 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයෙO Gයාප�ං� අbලාන ú;ධ � 

�ලාEuස්  �jY!ෙW ෙ;වස්ථාන දහ  පාසලට අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,949.98           100% I 100%

N68563828020 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� රාවතාව�ත 

ෙමෙතෝ�ස්ත ෙ;වස්ථාන දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,971.94           100% I 100%

N68563828021 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අbලාන 

ෙමෙතෝ�ස්ත ෙ;වස්ථාන දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,860.50           100% I 100%

N68563828022 7/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කQබැ;ද 

ෙමෙතෝ�ස්ත ෙ;වස්ථාන දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,912.15           100% I 100%

H68563128023 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ක�ෙද��ල 

_දHමාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,900.00           100% I 100%

H68563128024 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොරලවැ�ල 

වා�කාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,680.00           99% I 100%

H68563128025 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අbලාන _මනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,999.00           100% I 100%

H68563128026 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨා ශෙO Gයාප�ං� Z�ෙලෝරව�ත 

[පන!දාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     74,708.82           100% I 100%



H68563128027 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමොරQවැ�ල 

Zජයෙබෝwරාජාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     47,900.00           96% I 100%

H68563128028 10/17/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමොරQවැ�ල 

_ෙබෝධාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     149,395.00         100% I 100%

H68563128029 9/10/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමොරQවැ�ල 

කල�ාණ ෙබෝw �රසද Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     174,274.00         100% I 100%

H68563128030 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කඩලාන 

ෙමොෙතෝ�ස්ත ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,360.00           99% I 100%

H68563128031 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� Z�ෙලෝරව�ත 

_ධHෙමෝදයාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,920.00           100% I 100%

H68563128032 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමොරQ��ල � 

ස;ධHමරාජ මහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,900.00           100% I 100%

H68563128033 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � Z_;ධාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,968.00           100% I 100%

H68563128034 8/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙත�වල E� 

Xෙfතනාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,927.50           100% I 100%

F68561628035 10/20/2016

WP/Pili/Moratuwa M.V. - Supply of sport 

equipment.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     74,780.00           100% I 100%



F68561628036 10/20/2016

WP/Pili/Moratuwa Puwakaramba Methodist High 

School - Supply of Sport equipment.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     74,300.00           99% I 100%

F68561628037 10/20/2016

WP/Pili/Moratuwa Kadalana ST.Anthony V. - 

Supply of sport equipment.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     49,775.00           100% I 100%

F68561628038 10/20/2016

WP/Pili/Moratuwa Weera Puranappu V. - Supply of 

sport equipment.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     50,000.00           100% I 100%

F68561628039 10/20/2016

WP/Pili/Moratuwa Moratuwalla Janajaya V. - 

Supply of sport equipment.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     49,710.00           99% I 100%

N68563828040 10/20/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කලායතන සඳහා 

භා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     100,000.00         100% I 100%

H68563128041 10/20/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආග8ක E;ධස්ථානයf ෙලස 

Gයාප�ං� ෙත�වල ෙයෝගාශම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,680.00           99% I 100%

K68563929001 5/30/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO නාට� හා රංගකලාව 

හදාරන ද�දැ�ය!ෙW කලා mසලතා වැt �u9 FIම,අංmර 

කලාක�ව! හා ඔ�!ෙW XHමාණ ඇග�මට ලf FIම,ප�න 

හා අංmර කලාක�ව! අතර දැ�ම �වමා� FIෙ  අර�j! 

ෙකA නාටය අ��ටප� තරගයf පැවැ��ම.
140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     139,955.00         100% I 100%

K68563929002 12/10/2016

කැස්බෑව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO සා පදාPක 

සංස්කෘ�කාංග _රf�ත FIෙ  අර�j! �;�යාග ශා!� 

කHමයf පැවැ��ම.

517,800.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     465,000.00         90% I 100%

N68563829003 7/15/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කQවාවල � 

ස;ධාන!ද දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     97,489.00           97% I 100%



N68563829004 7/15/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බටකැ�තර � 

_මනාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     149,065.52         99% I 100%

H68563129005 9/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වෑවල ධ ම[පරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,980.00           100% I 100%

H68563129007 9/28/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� _ධHමවHධනාරාම  

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන කටu" සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ�Gවල  සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

H68563129008 8/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බටකැ�තර � 

_මනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,996.00           100% I 100%

H68563129009 8/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පැලැ!ව�ත 

වැGපත ස�qY Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,410.00           99% I 100%

H68563129010 8/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බංගලාව�ත _ගත 

න!දනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,950.00           100% I 100%

H68563129012 8/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� _වාරෙපොල 

ෙබෞ;ධාෙලෝක Zහාරස්ථානෙය� ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     96,881.67           97% I 100%

H68563129013 8/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� නා ප�9ව E� 

Xෙfතනාරාම Zහාරස්ථානෙය� ෙගොඩනැ�Gවල  සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,875.00           100% I 100%

H68563129014 9/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙDරහැර � 

ගංගාරාම �රාණ ZහාරෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     299,100.00         100% I 100%



H68563129015 9/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ආග8ක E;ධස්ථාන 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,638.00         100% I 100%

N68582829016 8/5/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සදහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     150,000.00         33% B 35%

H68563129017 10/3/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� නා  ප�9ව 

අෙශෝකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     45,200.00           90% I 100%

K68563929018 9/10/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාZ�තර E� 

සරණපාල ධHම Zද�ා¬ය දහ  පාස� ද�ව!ෙW සදාචාර 

වHධනය හා ෙසෞ!දHයා�මක mසලතා වHධනය FIෙ  

අර�j! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

N68563829019 12/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම.

 
600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     600,000.00         100% I 100%

H68563129021 10/20/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � _දHශනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ධHමශාලා ෙගොඩනැ��ල ඉ�FIම සඳහා ශම 

පදනම මත Yව� ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     200,000.00         100% I 100%

N68561229022 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Kesbewa DS Division.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,990.00           100% I 100%

N68563829023 11/18/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙබොරලැස්ග�ව 

අභයර�න මාවෙ� � රතනාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     57,963.32           97% I 100%

H68563129024 11/18/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කQවාවල පරණ 

ධ ම Z_;ධාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,200.00           97% I 100%



N68561829025 12/8/2016

WP/Pili/Ananda Samarakoon V. - Supply of band 

instrument.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     298,750.00         100% I 100%

H68563129026 12/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ර�ම�ෙදXය 

Zජයන!දනාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා 

ෙයොදා ග� ලබන ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා[ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     75,000.00           100% I 100%

K68563930001 5/13/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

කලායතනවල b�ව�! හා ද� දැ�ය! සඳහා සබරග� 

නHතන ස පදාය! �§බඳ අවෙබෝධයf ලබා [ එය 

සංරfෂණය හා පවHධනය FIම උෙදසා නHතන වැඩ�~වf 

පැවැ��ම.
52,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     52,700.00           100% I 100%

K68563930002 5/13/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO  ෙකA �තපට 

කලාව �§බඳ  උන!Yවf ද!වන ජනතාව,අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සහ ත�ණ පජාවට ෙකA �තපට කලාව �§බඳ 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.
18,300.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     18,300.00           100% I 100%

K68563930003 5/13/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO × ෙරෝද රථ 

�යYර!ෙW XHමාණ<¬�වය හා ෙසෞ!දHයා�මක 

හැFයාව! වHධනය FIම සහ රසZ!දනය �~� FIම 

උෙදසා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.
18,050.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     18,050.00           100% I 100%

N68563830004 7/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහෝමගම �රාණ 

Zහාරස්ථ, �ව¬ E� දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,897.68           100% I 100%

N68563830005 7/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     78,832.20           99% I 100%

H68563130006 8/1/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �Aපන 

උ�තරාරාම Zහාරස්ථානෙO ධHමශාලා ෙගොඩනැ��ල  

සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     238,070.71         24% C 60%

H68563130007 11/3/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බහ්මණගම 

ක!ෙ; �රාණ Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනයට ෙයොදා 

ග!නා  ෙගොඩනැ�Gවල  සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,975.00           100% I 100%



H68563130008 9/10/2016

ෙහෝමාගම ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පාන~ව � 

Xවාසාරාමෙය� ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,999.00           100% I 100%

H68563130009 9/10/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� `ෙගොඩ ,වට�ක 

� _මනාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන කටu" 

සඳහා ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ�Gවල  සංවHධන කටu" FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     249,945.00         100% I 100%

H68563130010 12/19/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ආග8ක 

E;ධස්ථාන  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     599,052.00         100% I 100%

K68563930012 7/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කලාක�ව! ඇග�ම "§! 

කලා හා සා�තය fෙෂේතය! _රf�ත FIම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     30,000.00           100% I 100%

N68582830013 8/5/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සදහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,961.00           100% I 100%

N68561230015 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Homagama DS Division.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

H68563130016 11/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� උhවන � 

_ෙ©ෂ්ලාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,610.00           100% I 100%

H68563130017 11/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අ බල!ෙගොඩ 

�රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය කටu" සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,380.00           99% I 100%

H68563130019 11/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හ�ලහෙගොඩ �  

ෛශල පHවතාරාම  Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන 

කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% A 10%



H68563130020 11/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �Aපන 

දf�ණාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන කටu" සඳහා 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධන කටu" සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     499,648.00         100% I 100%

N68563830021 11/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� උ!Y�ෙගොඩ 

Zජයන!දාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     59,618.50           99% I 100%

N68563830022 11/18/2016

ෙහෝමාගම ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �Aපන රතන 

ෙජෝ� දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,808.64           50% I 100%

N68563830023 11/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙගොZජනපදය � 

මහා ෙබෝw Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා �ස්තකාල ෙපො� 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

F68561630025 11/18/2016

Supply of sport equipment for school in Homagama 

DS division.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     28,500.00           95% I 100%

H68563130027 11/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ���Aය �රාණ 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදාග� ලබන 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% O 0%

N68563830028 11/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� සංඝාරාම 

Zහාරස්ථානෙO � ෙසෝමාන!ද දහ  පාසලට උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

F68561830029 12/8/2016

WP/HO/Homagama M.V. - Supply of furniture

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     498,000.00         100% I 100%

K68563931003 5/13/2016

�තාවක පා ෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! 

වHධනය FIම උෙදසා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
31,950.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     31,950.00           100% I 100%



H68563131004 5/12/2016

�තාවක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO මැjfව�ත � 

Zජයාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

285,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     285,000.00         100% I 100%

H68563131006 5/12/2016

�තාවක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ක~ අWගල � 

උෙපෝEතාරාමය Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     199,861.65         100% I 100%

H68563131007 8/8/2016

�තාවක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO "!නාන 

ජය_මනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     500,000.00         100% I 100%

H68563131010 8/5/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අකරZට ෙලනවර 

රාජමාහා Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�නය කටu" සඳහා ෙයොදා 

ග!නා ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

A68561131011 9/27/2016

WP/HO/KOSGAMA SUMEDHA VIDYALAYA -

Repair of computer room,Library Building & multi 

Purpose Building.

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,322,030.46      78% I 100%

A68561131012 9/27/2016

WP/HO/KOSGAMA SUMEDHA VIDYALAYA - 

Repair of main Hall Building.

1,150,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,135,849.43      99% I 100%

K68563931014 10/20/2016

�තාවක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කලා කටu" 

සංරfෂණය හා පවHධනය FIෙ  අර�j! වැඩසටහනf 

�යා�මක FIම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     149,400.00         100% I 100%

K68563931015 10/27/2016

�තාවක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO සාලාව අZ ගබඩාව 

��Iෙම! EY� Zනාශය "§! මානEක අවytත ත�ණ පජාව 

ෙව�ෙව! අධ�ා�8ක සංවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම.

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     45,000.00           100% I 100%

N68561231016 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Awissawella DS Division.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     90,145.00           90% I 100%



K68563932001 5/13/2016

���ගස්යාය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා සා පදාPක පැරj ø සා�ත� 

කලාව සංරfෂණය හා නගා EQ�ෙ  අර�j! ජන ø 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.
48,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     48,000.00           100% I 100%

K68563932002 5/13/2016

දහ  අධ�ාපනය ලබන ද�ව! "§! දැහැ8 bණ ධHමවG! 

සහ මනා ෙපෞHෂ�වයF! ෙහª ශf�ම� නායකP! ª� 

FIෙ  අර�j! ���ගස්යාය පාෙ;<ය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� aෂ� නායක ��9 වැඩ�~වf 

පැවැ��ම.
57,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     57,000.00           100% I 100%

K68563932003 5/13/2016

���ගස්යාය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පැරj හා ®තන පද� සා�ත� 

කලාව �§බඳ අව ෙබෝධයf ලබා [ එය සංරfෂණය හා නගා 

EQ�ෙ  අර�j! සා�ත�මය වැඩසටහනf පැවැ��ම.
350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     350,000.00         100% I 100%

H68563132005 10/3/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොළඹ 03, 

ෙකො���Aය, ෙපො�ව�ත, � ධHමnH� ��ෙව! 

Zහාරස්ථානෙO   ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" සඳහා ශම 

පදන8! ඉQFIමට දව� ආධාර ලබා[ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     49,180.00           98% I 100%

N68563832006 10/3/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොළඹ 06, 

වැ�ලව�ත, රාජb� � _p� පාර, ෙනො. 09, � _ධHමාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     49,905.00           100% I 100%

N68563832007 10/3/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වැ�ලව�ත, � 

ෙබෝw�fකාරාම  Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     49,610.00           99% I 100%

N68563832008 10/3/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොළඹ 

06,වැ�ලව�ත, ධHමාරාම පාර, අංක 01 � _ගත 

Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     97,450.00           97% I 100%

N68563832009 10/3/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොළඹ 04, 

බ බල�Aය, ස්වHණ  ෙබෝwරාජ Zහාරස්ථානෙO දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     49,560.56           99% I 100%

H68563132010 10/6/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොළඹ 06, 

වැ�ලව�ත,රාජb� � _p� පාර , ෙනො. 09 , � _ධHමාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව� ආධාර ලබා[ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     49,290.00           99% I 100%



H68563132011 10/6/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආග8ක E;ධස්ථානයf 

ෙලස Gයාප�ං� ඉල!ෙතෝ©� සf� අ මා! ෙකෝZෙ� 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර 

ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     199,035.50         100% I 100%

N68563132012 12/8/2016

ෙව◌ි�කා නාට� පවHධනය FIම සඳහා a�y! හා a��Xය! 

සදහා ෙ!වාEකාගාර පහ_ක  සැල�මට අවශ� භා�ඩ 8ල[ 

ගැcම.

226,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     226,000.00         100% I 100%

N68563132013 12/8/2016

බස්නා�ර පළා� සංස්කෘ�ක XෙfතනෙO අ�රංග ශාලාෙD 

ෙ!පත�ාගාරෙO �ර ෙර� සZ FIම.

874,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     874,000.00         100% I 100%

H68563132014 12/8/2016

බස්නා�ර පළා� සංස්කෘ�ක Xෙfතන ප�ශෙO ආරfෂක 

කැමරා ප;ධ�යf ස්ථා�ත FIම හා ඊට අදාල ඉ�FI 

800,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     798,650.00         100% I 100%

H68563132015 12/8/2016

බස්නා�ර පළා� සංස්කෘ�ක XෙfතනෙO රථ ගාල සඳහා 

ආරf�ත වැටf ඉ�FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     200,000.00         100% H 100%

K68563933003 5/13/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සදහා සා පදාPක පැරj ජන ø 

සා�ත� කලාව සංරfෂණය හා නගා EQ�ෙ  අර�j! ජන ø 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.
24,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     24,000.00           100% I 100%

K68563933004 5/13/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO නHතනාචාHයව�! 

සඳහා සා පදාPක නHතන ස පදාය!ෙW එන ඇY  පැලY  

Xවැර�ව හා XHමාණ<¬ව සකසා ගැcමට අවෙබෝධයf ලබා 

[ එය සංරfෂණය FIෙ  අර�j! වැඩසටහනf පැවැ��ම.
13,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     13,500.00           100% I 100%

H68563133005 5/12/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO යටව"ර සංජය ��ත 

ZෙDකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     149,923.80         100% I 100%

H68563133006 11/9/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO මලගල පරම 

ධ මFත�ාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     149,730.00         100% I 100%



H68563133007 9/10/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO වන � Z{තාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     349,903.75         100% I 100%

K68563933008 5/30/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාවෙW හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා Eංහල øත සා�ත� �§බඳ 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

22,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     22,000.00           100% I 100%

K68563933009 5/30/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාවෙW හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! 

වHධනය FIම උෙදසා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
32,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     32,000.00           100% I 100%

H68563133010 8/5/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� Eයඹලාව E�ගයා 

ZහාරෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම 

මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     49,390.00           99% I 100%

H68563133011 8/5/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහොරගල 

bණ�ලකාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     99,544.00           100% I 100%

H68563133013 12/5/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙබරකැAය E� 

පඤ්ඤාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩැ��ල සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     49,390.00           99% I 100%

H68563133014 10/3/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආග8ක E;ධස්ථානයf ෙලස 

Gයාප�ං� ෙDරගල mඩාගල භාවනා මධ�ස්ථාන ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     199,080.00         100% I 100%

K68563941001 4/19/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ප�වාසගත � ද�ව! 

 ෙසෞ!දHයා�මක රස Z!දනයට �� FIෙ  අර�j! 

�දකාලාවට Zරාමයf න8! රස Z!දන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම
28,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     28,000.00           100% I 100%

K68563941002 4/19/2016

පානYර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!, ෙයෞවනය!,කා!තාව! හා වැt�Aය! සඳහා ෙහළ 

සංස්කෘ�ය හා බැ¶න සා පදාPක ෙ;<ය ආහාර රටාෙD 

වැදග�කම �§බඳ අවෙබෝධයf ලබා[මට  ෙ;aය ආහාර 

පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම
17,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     17,000.00           100% I 100%



K68563941003 4/19/2016

පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO නාට� හා රංග කලාව 

හදාරන ත�ණ පජාව  හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  සඳහා 

නාට� හා රංග කලාව  �§බඳ වැඩ�~වf පැවැ��ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,000.00           100% I 100%

K68563941004 7/15/2016

පාර ප�ක ජන සංøතය සංරfෂණය කර ම" පර�රට දායාද 

FIෙ  අර�j! පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 

පජාව ෙව�ෙව! ජන සංøත වැඩසටහනf පැවැ��ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,000.00           100% I 100%

K68563941005 11/3/2016

පාර ප�ක ෙකෝල  නාට� කලාව සංරfෂණය කර ම" 

පර�රට දායාද FIෙ  අර�j! පානYර පාෙ;<ය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා ජනතාව 

ෙව�ෙව! ෙකෝල  නාට� වැඩසටහනf පැවැ��ම.
54,800.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     54,800.00           100% I 100%

N68563841015 7/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙගොරකාන ක!ද 

ZහාරෙO දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා[ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

N68563841016 7/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහොෙH"hව සංක�ප 

දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

N68563841017 7/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කY�Yව [පාරාම දහ  

පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

N68563841018 7/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පානYර 

ෙකෝZලෙගොඩැ�ල � නාගාන!ද දහ  පාසලට අවශ� 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

N68563841019 7/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බට�ර මාල��ල 

පරණ ආවාසය Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසලට අවශ�  උපකරණ 

ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     40,000.00           100% I 100%

N68563841020 9/10/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමො�Gෙගොඩ � 

ධHමාන!ද දහ  පාස� �ස්තකාලයට, �ස්තකාල ෙපො� 

ලබා[ම.

 
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     40,000.00           100% I 100%



N68563841021 9/10/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමො�Gෙගොඩ �ලව½ 

 දහ  පාස� �ස්තකාලයට, �ස්තකාල ෙපො� ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     40,000.00           100% I 100%

N68563841022 12/20/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �රණ 

ස්වHණ�න�ාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     75,000.00           100% I 100%

H68563141023 11/30/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකෝ=ඨාශෙO Gයාප�ං� මහ වා;Yව ගංගාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     75,000.00           100% I 100%

H68563141024 8/5/2016

පානYර ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �ංව�ත මැද 

ප!සෙ� දහ  අධ�ාපන කටu" සදහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

H68563141025 8/5/2016

පානYර ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� න�Õ�ව 

ග�වැAෙමෝදර Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

H68563141026 8/5/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� සම� මාවත, 

ෙකෙස�ව�ත � ගංඟා�ලක Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     125,000.00         100% I 100%

H68563141027 12/26/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨා ශෙO Gයාප�ං� වා;Yව ZෙDකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ා ආධාර ලබා [ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     75,000.00           100% I 100%

H68563141028 7/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙDරගම ගංගා�ලක 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන කටu" සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

H68563141029 7/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො =ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහොෙH"hව Zමල 

nH�රාමය Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%



H68563141031 8/1/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙබfෙfගම 

_ගතන!දනාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

H68563141032 8/1/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහොෙH"hව 

_ගතාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන කටu" සඳහා ෙයොදා 

ග!නා ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

K68563941033 7/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වා;Yව � ලංකාරාම 

Zහාරස්ථානය ආ¦තව අධ�ා�8ක සංවHධනය සඳහා දහ  

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

K68563941034 7/28/2016

දහ  අධ�ාපනය නගා EQ�ෙ  අර�j! පානYර පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස�� b�ව�! සඳහා b� 

��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     80,000.00           100% I 100%

H68563141035 9/10/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �රණ ස්වHණ 

��ණාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

G68561841036 9/7/2016

WP/KALU/Wekada/Bouddhaloka M.V.- Supply of 

musical instrument 

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     44,900.00           90% I 100%

H68563141037 9/10/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොZලෙගොඩැ�ල 

� නාගාන!ද ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

H68563141038 10/3/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වා;Yව � ස�දාරාම 

ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

K68582941039 11/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ අතර 

එ�ෙ� තරඟාවGයf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



H68563141040 12/8/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� නාර �Aය � 

අමර�j Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම.

 
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,000.00           100% I 100%

N68563941041 12/8/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව රසZ!දනයට �� 

කර�ෙ   අර�j! සා�ත�  වැඩසටහනf පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N68563841042 12/8/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ග�වැAෙමෝදර � 

_ධHමාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     30,000.00           100% I 100%

N68563841043 12/8/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �ංව�ත 

උෙපෝසථාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ඹ.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,000.00           100% I 100%

H68563141044 12/8/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමො�Gෙගොඩ 

_මනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,000.00           100% I 100%

H68563141045 12/8/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වා;Yව � Zජයාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     200,000.00         100% I 100%

F68561841046 12/23/2016

WP/KALU/Panadura B.V. - Supply of sound system 

& other equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

A68561141047 12/29/2016

WP/KALU/St. Anthony s B.V. - Development work 

of 110*30 four storeyed building.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     500,000.00         100% I 100%

K68563942002 5/12/2016

සා පදාPක ආග8ක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIෙ  

අර�j! ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙවසf 

උ�සවය සැමIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     300,000.00         100% I 100%



K68563942003 5/30/2016

කලාක�ව! ��ම� FIම හා ඔ�!ෙW හැFයාව! වHධනය 

FIෙ  අර�j! ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 

කලාක�ව! ඇග�ෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම.

13,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     13,000.00           100% I 100%

H68563142004 7/1/2016

ක~තර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO වස්කhව � _p� 

රජමහා ZහාරෙO නව ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     200,000.00         100% I 100%

N68563842006 7/15/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     600,000.00         100% I 100%

H68563142007 8/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ක~තර උ"ර ෙලස්G 

ෙපෙHරා මාව ෙ� ��A ගංගාරාම Zහාරස්ථානෙO සංඝාවාස 

ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

H68563142008 8/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     300,000.00         100% I 100%

H68582142011 8/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO G=�ට!ව�ත රජෙO ඉඩෙ  

��A ¢ඩා �AෙO , ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා කරන ස්ථානය ආ¦ත 

පෙ;ශෙO දැ� ආවරණය  ඉ�FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

K68563942012 7/28/2016

පෙ;ශෙO Zයැn යන සංස්කෘ�ක අංගය! නගා EQ�ම යටෙ� 

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ක~තර YෙD �රාණ Zහාරය 

ආ¦තව වාH�කව ෙපරහැර මංගල�ය පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     -                      0% O 0%

N68582842013 8/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සදහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 225,000.00        224,800.00         100% I 100%

H68563142014 8/15/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �ජාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන කටu" සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     500,000.00         100% I 100%



K68582942016 9/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙයෞවන සමාජ ත�ණ 

ත�jය! සඳහා නායක�ව ��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

H68563142017 9/10/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මැස්Aය වා;Yව 

� _ෙ!තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     50,000.00           100% I 100%

G68561842018 9/7/2016

Supply of learning equipment for students of 

kaluthara Education Division

475,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     474,500.00         100% I 100%

K68563942019 10/6/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන  ද�ව!ට 

ෙසොක�,ෙකෝල , නාඩග  යන පැරj සා�ත�ාංග සංරfෂණය 

FIම,මානEක _වතාවය ඇ� FIම හා උසස් කලාව! ජන 

සමාජයට දායාද FIෙ  අර�j! රසZ!දන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
64,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     64,000.00           100% I 100%

K68563942020 11/18/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බ!ධනාගාරගත ³දZය!ෙW 

මානEක ස්වස්ථතාවය,_හද<¬බව වHධනය FIෙ  අර�j! 

øතමය රසZ!දන වැඩසටහනf පැවැ��ම.

31,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 0% O 0%

G68561242021 12/8/2016

Kalutara Zonal Education Office - Supply of 

computer & equipment.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     995,720.00         100% I 100%

H68563142022 11/28/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ක~තර උWග�බඩ 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     30,000.00           100% I 100%

H68563142023 12/8/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙද�Ãව ගෙ!ව�ත 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

N68582842024 12/20/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨශෙO Gයාප�ං� _පH F!Wස් ¢ඩා 

සමාජය සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර 25,000.00          24,950.00           100% I 100%



K68563943001 4/19/2016

බ�ඩාරගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපන ලබන 

ද�ව!ෙW  ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! වHධනය FIමට øත 

සා�ත� රස Z!දන වැඩසටහනf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% I 100%

K68563943002 4/19/2016

ස පදාPක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය හා ජනතාව උසස් 

රසZ!දනයට �� FIම සහ බ�ඩාරගම පාෙ;<ය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� ද�ව!ෙW ගායන/වාදන හැFයා 

වHධනයට ෙපොෙසො! බැ� ø වැඩසටහනf පැවැ��ම

69,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     69,000.00           100% I 100%

A68561143003 4/5/2016

WP/HOR/S.Mahinda V. - Repairing of 90*25 two 

storeyed building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,932,006.17      97% I 100%

K68563943004 7/1/2016

සා පදාPක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය හා අධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම සඳහා බ�ඩාරගම පාෙ;<ය  ෙ�ක  

ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� ද�ව! හා ෙදමා�ය! සඳහා 

අධ�ා�8ක සංවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම.
21,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     21,000.00           100% I 100%

H68563143005 8/5/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� Zකම<ලා 

��ෙව! Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල සංවHධන කටu" 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,971.00           100% I 100%

H68563143006 8/5/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,950.00           100% I 100%

H68563143007 12/19/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ප�9ගම � 

ෙබෝw�fඛාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     174,975.00         100% I 100%

N68563843008 7/28/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� 

කලායතන සඳහා සංøත උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,745.00           99% I 100%

N68582843009 8/5/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ 

සදහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,895.00           100% I 100%



A68582143010 12/8/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ර�fකන රජෙO ඉඩෙ  

��A ෙවොGෙබෝ� ¢ඩාංගනය සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 100,000.00        89,975.00           90% I 100%

H68563143011 9/10/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අ�fෙගොඩ 

ú;ධ ² ජපමාල ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,900.00           100% I 100%

H68563143012 9/13/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ර�fකන 

� සංඝ8�තාරාමෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,501.00           99% I 100%

H68563143013 9/10/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ධHමාෙලෝක 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,951.21           100% I 100%

N68582843014 9/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බ�ඩාරගම 

බට�ර ෙර� ස්ටාH ¢ඩා සමාජය සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,700.00           99% I 100%

N68582843015 9/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාපදං� ර�fකන 

ගා8U ¢ඩා සමාජය සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,925.00           100% I 100%

H68563143016 10/3/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� උYෙගොඩ, 

බ�ඩාරගම Zකම<ලා ධHමායතනෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,975.00           100% I 100%

A68561143017 9/27/2016

WP/KALU/Mahabellana P.V. - Essential Repairs of 

School buildings

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     199,922.20         100% I 100%

F68561843018 10/20/2016

WP/Hor/Arukgoda Sri Parakrama M.V.Supply of 

furniture & equipment

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     297,850.00         99% I 100%



K68563944002 4/19/2016

ෙහොරණ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO  ත�ණ පජාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! රසZ!දනයට ��කර�මට හා 

XHමාණ<¬ හැFයාව! වHධනය FIෙ  අර�j! සා�ත� 

රස Z!දන වැඩසටහනf පැවැ��ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00           100% I 100%

H68563144007 8/5/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,800.00           100% I 100%

H68563144008 8/5/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨා ශෙO Gයාප�ං� ඔලෙබොhව, 

ෙගෝනෙපොළ � ස q;ධාෙලෝක Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

H68563144009 8/5/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකෝරළඉම � 8�¶ 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,220.00           98% I 100%

K68563944010 8/5/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාවෙW හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ගායන mසලතා වHධනය FIම උෙදසා සංøතමය 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     75,000.00           100% I 100%

K68563944011 8/4/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව සඳහා සා පදාPක 

ෙ;aය ආහාර රටාෙD වැදග�කම �§බඳ අවෙබෝධයf 

ලබා[මට ෙ;<ය ආහාර පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     35,000.00           100% I 100%

H68563144012 8/26/2016

ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඔලෙබොhව � 

ස q;ධාෙලෝක Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

A68561144013 9/27/2016

WP/HOR/Hegalla P.V. - Repairing of main hall

4,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,989,261.80      89% I 100%

H68561144014 11/18/2016

WP/HO/KUMBUKA EAST PRIMARY SCHOOL -

Balance work of 60*20 new building with office room

535,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     465,784.09         87% I 100%



K68563944015 12/23/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සඳහා පැරj හා ®තන පද� සා�ත� කලාව �§බඳ 

අවෙබෝධයf ලබා [ එය සංරfෂණය හා නගා EQ�ෙ  

අර�j! සංස්කෘ�ක හා සා�ත� පවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම. 300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     292,000.00         97% I 100%

H68563145001 8/5/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

K68563945002 8/4/2016

සාරධHම ස ප!න හා ප�ක�පන ශf�ෙය! ෙහª 

XHමාණ<G ද� ��සf ª� FIෙ  අර�j! මYරාවල 

පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා රස 

Z!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.
118,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     118,000.00         100% I 100%

K68563945003 7/28/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වරකාෙගොඩ ග�ෙලන රජමහා 

Zහාරය ආ¦තව පෙ;ශෙO Zයැn යන සංස්කෘ�ක අංගය! 

නගා EQ�ෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

N68582845004 8/5/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සදහා 

¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා[ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     74,425.00           99% I 100%

H68582145005 11/24/2016

නෑබඩ, නාH"පාන, XDචැට� ව�ත ව"යාය රජෙO ඉඩෙ  

��A ¢ඩා �Aය ZYG ආෙලෝකය ස�තව සංවHධනය FIම.

397,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල 397,000.00        330,580.00         83% I 100%

H68563145006 9/10/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙDරව�ත � මහා 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

H68563145007 9/10/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අ �Aගල 

� _මංගලරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

දව� ආධාර ලබා[ඹ.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     99,600.00           100% I 100%

H68563145008 9/10/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකොෙස�ෙහේනාව 

රජමහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     99,878.00           100% I 100%



H68563145009 9/10/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කදාන 

� සාං�කාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     49,800.00           100% I 100%

K68563945010 9/10/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Zෙශේෂ සාමාlය ගැට~ ස�ත 

හා ම�දව� භාZතයට ඇ�බැ� ² ද�ව!ෙW මානEක 

_වතාවය, ආක�ප හා ෙ�ඛන. mසලතාවය වHධනය FIෙ  

අර�j! ෙ�ඛක පවHදන වැඩසටහනf පැවැ��ම.
22,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     22,000.00           100% I 100%

K68561945011 11/7/2016

WP/HO/Madurawala M.V. - Conducting an 

aesthetic programme.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     50,000.00           100% I 100%

K68563946001 4/19/2016

සා පදාPක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය හා ජනතාව උසස් 

රසZ!දනයට �� FIම සහ qල�Eංහල පාෙ;aය ෙ�ක  

ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� ද�ව!ෙW ගායන/වාදන හැFයාව 

වHධනය FIම උෙදසා ෙපොෙසො! බැ� ø පසංගයf පැවැ��ම
66,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     66,000.00           100% I 100%

K68563946002 4/19/2016

qල�Eංහල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ගHභc 

මාතාව!ෙW යහප� මානEක _වය සඳහා ගHභc මාතා සංøත 

�F�සාව න8! රස Z!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම

37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     37,000.00           100% I 100%

K68563946003 4/19/2016

qල�Eංහල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ත�ණ ��ස් 

සඳහා ෙයෞවන�වය හා ආදරය �§බඳව යහප� 

ෙසෞ!දHයා�මක පෙDශයf ලබා [මට ආදරය හා ෙයෞවනය 

න8! Eංහල øතෙO �G�qව න8! රසZ!දන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම 53,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     53,000.00           100% I 100%

N68563946004 5/30/2016

සා පදාPක ආග8ක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIෙ  

අර�j! qල�Eංහල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පජාව 

ස බ!ධ කර ගX8! ෙවසf ෙපෝය වැඩසටහනf පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     -                      0% A 10%

N68563846005 7/15/2016

qල�Eංහල ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     999,620.00         100% I 100%

H68563146006 12/20/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අමරෙගදර � 

ෙබෝwම~ව Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     149,985.00         100% I 100%



H68563146007 9/10/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පහල නාරගල � 

_Z_;ධාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර 

ලබා[ම.

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,190.00           99% I 100%

H68563146009 10/3/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙබෝතෙ�ගම 

ෙඛ�තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     49,990.00           100% I 100%

H68563146010 11/9/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙබෝතෙ�ගම 

� ධHමපාල Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,622.00           100% I 100%

K68563946011 9/10/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ³Aයල 

_දHමාරාම Zහාරස්ථානය ආ¦තව පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග 

පවHධනය FIම උෙදසා සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     50,000.00           100% I 100%

G68561846012 9/7/2016

WP/HO/Bulathsinhala P.V. -Supply of band 

equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     99,940.00           100% I 100%

H68563146013 12/26/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පරෙගොඩ 

��වානාග�ෙගොඩ � ශාඛ�Eංහාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,732.00           100% I 100%

H68563146014 9/10/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ආග8ක E;ධස්ථානයf 

ෙලස Gයාප�ං�  පහල ෙව�ගම 8�ලක!ද ප��X 

ෙ;වාලෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,386.00           99% I 100%

F68561846016 12/23/2016

WP/HO/Veyangalla Muslim M.V. - Supply of 

furniture & equipment.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 0% O 0%

N68563847002 7/15/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙදොඩ!ෙගොඩ 

ශාසනාරfෂක බල ම�ඩලෙO දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,817.60           100% I 100%



H68563147003 8/5/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වhගම � 

_දHශනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,840.00           100% I 100%

H68563147004 8/5/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කඳනෙගොඩ, 

ෙඛ�තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,875.00           100% I 100%

H68563147005 11/3/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �හා�ෙගොඩ � 

{ෙ!!දාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,570.00           99% I 100%

H68563147006 11/3/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පයාගල, 

ඇලÃව � {ෙ!!දාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,800.00           100% I 100%

H68563147007 11/3/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,560.00           33% I 100%

K68563947008 7/28/2016

දහ  අධ�ාපනය නගා EQ �ෙ  අර�j! ෙදොඩ!ෙගොඩ 

පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ෙදොඩ!ෙගොඩ ශාසනාරfෂක බල 

ම�ඩලෙO දහ  පාස� b�ව�! සඳහා ��9 වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

K68563947009 8/15/2016

පාර ප�ක ජන සංøතය හා ගැ8 නාට� කලාව පවHධනය 

FIෙ  අර�j! ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ත�ණ ත�jය! හා පජාව 

ෙව�ෙව! වැඩසටහනf පැවැ��ම.
42,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     42,000.00           100% I 100%

F68561947010 10/20/2016

Supply of religious publications for schools in 

dodangoda D/S division

85,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     84,378.00           99% I 100%

G68561847011 12/8/2016

WP/KALU/Gamagoda K.V. - Supply of three 

computers.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     275,850.00         92% I 100%



K68563948001 7/15/2016

ෙ��වල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! හා පජාව සඳහා ෙ;<ය සා�ත� කලාව! පවHධනය 

FIෙ  අර�j! වැඩසටහනf පැවැ��ම.

33,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     33,000.00           100% I 100%

K68563948002 7/15/2016

 ෙ��වල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කලාක�ව! 

ඇග�ම "§! සා�ත� කලා  fෙෂේතය _රf�ත FIම.

44,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     44,500.00           100% I 100%

N68563848004 7/15/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     400,000.00         100% I 100%

H68563148005 8/5/2016

 ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� ආග8ක 

E;ධස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     98,950.00           99% I 100%

A68561148006 9/7/2016

Wp/Kalu/Halkandawila M.V. - Repairing of  60*20 

building

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,020,238.47      93% I 100%

A68561148007 9/7/2016

Wp/Kalu/Halkandawila M.V.- Repairing of 60*20 

old building

760,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     577,385.81         76% I 100%

H68563148008 10/3/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මෙ�ව!ෙගොඩ 

� �ෂ්පාරාම Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H68563148010 10/3/2016

ෙ��වල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වලතර 

ෙම�තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H68563148011 10/3/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හ�කඳZල. පයාගල 

� üHවාරාමය Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     99,700.00           100% I 100%



H68563148012 10/3/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙ;වාලක!ද, 

හ�කඳZල, පයාගල � නාFත ධHමරාජ Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     199,980.00         100% I 100%

H68563148013 10/3/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ගෙ!ගම, අ��ගම 

, ගෙ!ගම � �Hවාරාමය Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     99,740.00           100% I 100%

H68563148014 10/3/2016

ෙ��වල ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ��ල�Aය, 

ෙ��වල ස්වHණ ªමාබාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     99,700.00           100% I 100%

H68563148015 10/3/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පාදාෙගොඩ, � 

ජනන!දනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     99,460.00           99% I 100%

H68563148016 10/3/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වැG�Aය, 

දHගානගරය � වා�කාරාමය Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     99,780.00           100% I 100%

F68561648017 10/20/2016

WP/Kalu/Gnanissara M.V.- Supply of sports 

equipment

37,500.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     37,500.00           100% I 100%

F68561648018 10/20/2016

WP/Kalu/Padagoda M.V.- Supply of sports 

equipment

37,500.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     37,500.00           100% I 100%

F68561848019 12/23/2016

WP/KALU/Zahira M.V. - Supply of fans & other 

equipment.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

K68563949001 4/19/2016

ම"ගම පාෙ;<ය  ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! වHධනය FIමට 

සා�ත� රස Z!දන වැඩසටහනf පැවැ��ම

31,800.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     31,800.00           100% I 100%



K68563949002 4/19/2016

ම"ගම පාෙ;<ය  ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� 

b�ව�!ෙW  ධා�තා සංවHධනය සඳහා b� ��9 

වැඩ�~වf පැවැ��ම

33,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     33,200.00           100% I 100%

K68563949003 4/19/2016

ස පදාPක සා�ත�,කලා පවHධනය උෙදසා ම"ගම පාෙ;<ය 

ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO  පාර ප�ක කZක�ව!ෙW හැFයාව! 

වHධනයට සහ ඇග�මට �Aවන කZ මhවf පැවැ��ම

35,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     35,500.00           100% I 100%

K68563949004 4/19/2016

ම"ගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� 

ද�ව!ෙW නායක�ව හැFයාව! වHධනය සඳහා දහ  පාස� 

aෂ� නායක ��9 වැඩ�~වf පැවැ��ම

42,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     42,500.00           100% I 100%

N68563849006 7/15/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙහොරවල 

Xෙගෝධාරාම Zහාරස්ථාන, � �ලරතන දහ  පාසලට උපකරණ 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00           100% I 100%

H68563149007 8/5/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ගෙ!"hව `ගම � 

ෙfෂ්තාස!න �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල 

සංවHධන කටu" සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     48,300.00           97% I 100%

H68563149008 8/5/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00           100% I 100%

K68563949009 7/22/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW 

ෙබෞ;ධ ආග8ක �!තනය හා ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! 

වHධනය FIම උෙදසා රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     110,000.00         100% I 100%

K68563949010 7/28/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ම"ගම ශාසනාරfෂක බල 

ම�ඩලෙO දහ  පාස� b�ව�! සඳහා b� ��9 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00           100% I 100%

H68563149011 9/7/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉ�ෙගොඩතැ!න � 

උභය��ඛාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන කටu" සඳහා 

ෙයොදා ග� ලබන ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     300,000.00         100% I 100%



H68563149012 9/10/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� යටෙදො ල � 

ZෙDකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,975.00           100% I 100%

H68563149013 9/10/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ඉ�ෙගොඩතැ!න 

� උභය ෙබෝw�fකාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය 

සඳහා ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     200,000.00         100% I 100%

H68563149014 9/10/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � _දHශනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N68563849015 9/10/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙලDව!Ãව 

� {ෙ!!දාරාම දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00           100% I 100%

G68561849016 9/7/2016

WP/MATHU/Hedigalla Sri Vipula thissa V. - 

Supply of musical instrument

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     49,440.00           99% I 100%

A68561149017 12/29/2016

WP/MATHU/panthiya T.V. - Repairing of roof of 

60*20 building

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% A 10%

K68563950001 4/19/2016

පාර ප�ක කZකලාව _රf�ත හා ජනගත FIෙ  අර�j! 

අගලව�ත පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO �Aවන 

කZක�ව! සහ �Aවන කZ කලාව �§බඳ උන!Yව දfවන 

පාස� E_! සහ ෙයෞවනය! සඳහා �Aවන කZ පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම
44,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     44,000.00           100% I 100%

K68563950002 4/19/2016

අගලව�ත පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පාස� E_! 

කලායතන සාමා{කP! සහ වැt�Aය!ෙW නාට� 

mසලතා,රසZ!දන හැFයා වHධනය උෙදසා නාට� 

වැඩ�~වf පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

K68563950003 4/19/2016

අගලව�ත පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Zෙශේෂ අවශ�තා 

ස�ත �;ගලP!ෙW සා�ත� කලා රසාඥතාවය වHධනයට 

Z�� ø රස න8! රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම

46,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     33,075.00           72% I 100%



K68563950004 7/1/2016

අගලව�ත පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Zයැn යන 

සංස්කෘ�කාංගය! නගා EQ�ම සඳහා වැඩසටහනf පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     200,000.00         100% I 100%

H68563150006 11/1/2016

අගලව�ත ප.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකZAයාගල üජා 

ග�ෙල! Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,300.00           99% I 100%

G68561850007 9/7/2016

Udawala Sri Piyarathana M.V.- Supply of 

Photocopy machine

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     109,250.00         73% I 100%

K68563950008 9/7/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සඳහා ජන සංøතය පවHධනය FIෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

H68563150009 9/10/2016

අගලව�ත පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බටෙහේ!�Aය 

ආරණ� ෙසේනාසනය සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,680.00           99% I 100%

G68561850010 9/7/2016

WP/MATHU/Udawela Sri Piyarathana M.V. - 

Supply of teaching learning equipment.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     50,000.00           100% I 100%

A68561150011 9/27/2016

WP/MATHU/Rathmale K.V. - Renovation of 

dranage system.

700,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     699,943.00         100% I 100%

K68563951001 4/19/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� 

b�ව�!ෙW ධා�තා සංවHධනය සඳහා b� ��9 වැඩ�~වf 

පැවැ��ම

53,750.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     53,750.00           100% I 100%

K68563951002 4/19/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කලාක�ව!ෙW 

ධා�තා සංවHධනය සඳහා කලාක�ව! ඇග�ෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම

 
86,250.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     86,250.00           100% I 100%



A68561151003 4/5/2016

WP/Mathu/Udugama K.V. - Modernization of 

School buildings

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     480,748.00         96% I 100%

K68563951004 7/27/2016

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO පාර ප�ක 

නHතන කලාව නව පර�රට හY!වා[ම,සංස්කෘ�කාංග 

ෙපෝෂණය FIම හා ආග8ක සංස්කෘ�ක පෙබෝධයf ඇ� 

FIම උෙදසා පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� E� EYහ� 

ෙපරහැර පැවැ��ම.
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     1,000,000.00      100% I 100%

H68563151005 8/5/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K68563951006 8/1/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Zයැn යන සංස්කෘ�ක 

අංගය! නගා EQ�ම සඳහා වැඩසටහනf පැවැ��ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     150,000.00         100% I 100%

K68563951007 8/15/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාවෙW රසඥතාවය, 

ගායන හා නHතන හැFයාව! වHධනය FIෙ  අර�j! කලා 

උෙළලf පැව��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     200,000.00         100% I 100%

H68563151008 9/10/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� `ගහතැ!න 

සමනලව�ත Xෙපො! ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H68563151009 9/10/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� G�jයාව ස¶! 

Zහාරස්ථානෙO ධHමශාල ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

G68561851010 9/7/2016

WP/MATHU/Pelawaththa M.V.- Supply of teaching 

learning equipment

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     48,580.00           97% I 100%

A68561151011 9/27/2016

WP/MATHU/Hewessa K.V. - Repairing of 100*20 

Main Hall

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     998,500.00         100% I 100%



N68563951012 10/20/2016

සා පදාPක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIෙ  අර�j! 

වල�ලාZට පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව ස8බ!ධ 

කර ගX8! සා පදාPක ෙදොෙවො�මh වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     100,000.00         100% I 100%

H68582151013 10/27/2016

බප/ම" වල�ලාZට ග මන මහා Zද�ාලෙO ¢ඩා �Aය 

සංවHධනය FIම - 1 අ�යරය

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     499,785.00         100% I 100%

N68563951014 12/20/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාව ෙව�ෙව! සා�ත� 

කලා පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N68563951015 12/23/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! සඳහා පැරj හා ®තන පද� සා�ත� කලාව 

�§බඳ අවෙබෝධයf ලබා [ එය සංරfෂණය හා නගා EQ�ෙ  

අර�j! සංස්කෘ�ක හා සා�ත� පවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     1,000,000.00      100% I 100%

N68563952001 10/12/2016

සා පදාPක ආග8ක හා සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIෙ  

අර�j! පාG!ද�වර පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO 

ජනතාව ස බ!ධ කරෙගන ෙපොෙසො! ෙපෝය වැඩසටහන 

පැවැ��ම.
248,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     247,186.00         100% I 100%

K68563952002 8/4/2016

පාG!ද�වර පාෙ;aය ෙ�ක   ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  

පාස� b�ව�! සඳහා b� ��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම.

19,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     19,700.00           100% I 100%

K68563952003 7/28/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Zයැn යන සංස්කෘ�ක 

අංගය! නගා EQ�ම සඳහා වැඩසටහනf පැවැ��ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     150,000.00         100% I 100%

H68582152004 8/15/2016

බප/ම" යm�Aය � ච!දZමල පාථ8ක Zද�ාලෙO ¢ඩා �Aය 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     499,264.00         100% I 100%

H68563152005 10/3/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 8Yලන බYරGය 

�රාණ � ගංගාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

සදහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     49,980.00           100% I 100%



H68563152006 9/10/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ල� පYර � 

Z_;ධාරාමෙO ගංගාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     49,980.00           100% I 100%

H68563152007 9/10/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙකG!ක!ද 

� අËනවාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     49,698.00           99% I 100%

H68563152008 9/10/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අටහ��ෙගන 

� ආ�යවංශාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H68563152009 9/10/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� යාලමැtයාව 

� ෙබෝw�fකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     49,880.00           100% I 100%

H68563152010 9/10/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙබොර~  ෙගොඩ 

� ෙමෞGමංගල ගංගාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     99,980.00           100% I 100%

G68561852011 9/7/2016

WP/MATHU/Midalana P.V. - Supply of teaching 

learning equipment

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     50,000.00           100% I 100%

A68561152012 11/24/2016

WP/MATHU/Sri Ramakrishna T.V. - Renovation 

of play ground.

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     498,000.00         100% I 100%

H68582152013 10/27/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය ෙ�ක  බල පෙ;ශෙO රජෙO ඉඩෙ  

��A 836 ඊ පැළැද බට�ර ෙපොY ¢ඩා �Aය සංවHධනය FIම - 

1 අ�යරය

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර 485,105.00        485,105.00         97% I 100%

K68563953001 7/15/2016

8�ලXය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො= ඨාශෙO දහ  පාස� 

ද�ව!ෙW රසඥතාවය ඉහළ නැං�ෙ  අර�j! ෙකA නාට� 

කලාව /ෙD�කා නාට� කලාව �§බඳ රස Z!දන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.
58,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     58,700.00           100% I 100%



K68563953002 7/15/2016

8�ලXය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ගHභc 

මDව�!ෙW මානEක සංවHධනය  වැt �u9 FIම උෙදසා 

ෙසෙනහස න8! රසZ!දනා�මක වැඩසටහනf පැවැ��ම.

60,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     60,700.00           100% I 100%

H68563153003 12/26/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙදොඹෙගොඩ � 

ZෙDකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     100,000.00         100% I 100%

H68563153004 8/5/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බටෙගොඩ � 

ෙබෝwම�ව Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     50,000.00           100% I 100%

K68563953005 7/28/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අරකාෙගොඩ ලංකා�ලක 

Zහාරස්ථානය ආ¦තව අධ�ා�8ක සංවHධනය සඳහා දහ  

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     100,000.00         100% I 100%

N68563853006 7/28/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කලායතන සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     49,900.00           100% I 100%

H68563153007 9/13/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාද ෙ© 

� _ච�තවHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     149,982.00         100% I 100%

H68563153008 9/13/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ග�පාත 

��කඩක!ද ජය!තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය සඳහා ශම පදනම මත Yව� ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     49,987.00           100% I 100%

N68563853009 9/13/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� මාව�ගම යාලගල 

� bණරතන දහ  පාසල සදහා උපකරණ 

ලබා[ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     49,263.00           99% I 100%

K68563954001 4/19/2016

ඉං��ය පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක හැFයාව! වHධනය සහ 

ආධ�ා�8ක,ආක�පමය හා ෙපෞHෂ�ව සංවHධන අර�9 කර 

ගX8! රස Z!දන වැඩසටහනf පැවැ��ම
44,375.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     44,375.00           100% I 100%



K68563954002 4/19/2016

ඉං��ය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!,ෙයෞවනය!,කා!තාව! හා වැt�Aය! සඳහා ෙහළ 

සංස්කෘ�ක හා බැ¶න සා පදාPක ෙ;<ය ආහාර රටාෙD 

වැදග�කම �§බඳ අවෙබෝධය! ලබා [මට ෙ;<ය ආහාර 

පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම
18,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     18,000.00           100% I 100%

K68563954004 8/15/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සහ 

ත�ණ ත�jය! සඳහා ෙ�ඛන කලාව පවHධනය FIෙ  

අර�j! ෙ�ඛන කලාව �§බඳ ��9 වැඩ�~වf පැවැ��ම.

25,300.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     25,300.00           100% I 100%

A68561163001 4/5/2016

Essential Repairs of backward and under privileged 

school in Gampaha District

7,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     5,482,378.96      78% I 100%

F68561863002 9/6/2016

Supply of students desks/chairs and 

teaching/learning equipment for provincial schools 

in Gampaha Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,985,708.37      99% I 100%

F68561863003 9/6/2016

Supply of students desks/chairs and 

teaching/learning equipment for provincial schools 

in Minuwangode Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,982,693.09      99% I 100%

F68561863004 9/6/2016

Supply of students desks/chairs and 

teaching/learning equipment for provincial schools 

in Kelaniya Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,986,704.29      99% I 100%

F68561863006 9/6/2016

Supply of office furniture and office equipment for 

provincial schools in Negombo Education Zone.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,400.00         100% I 100%

F68561863007 9/6/2016

Supply of office furniture and office equipment for 

provincial schools in Gampaha Education Zone.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,141.04         100% I 100%

G68561863008 4/5/2016

Supply of Computer & Accessories for Provincial 

Schools in Gampaha District 

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     2,579,607.00      86% I 100%



G68561863009 4/5/2016

Supply of Office equipment for Provincial Schools in 

Gampaha District 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     925,471.50         93% I 100%

K68582963011 10/21/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO  Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ අතර එ�ෙ� 

තරඟාවGයf පැවැ��ම.

965,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 965,000.00        964,300.00         100% I 100%

N68582863013 5/30/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සඳහා ¢ඩා භා�ඩ 

හා උපකරණ ලබා [ම.

5,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,000,000.00     4,915,385.00      98% I 100%

K68582863014 6/15/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO  ¢ඩක ¢tකාව!ෙW ¢ඩා mසලතාව 

ඉහළ නැං�ෙ  අර�j! Gයාප�ං� ෙයෞවන හා ¢ඩා සමාජ 

සඳහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     996,245.00         100% I 100%

K68582963015 12/26/2016

ග පහ �ස්Èf කායවHධන තරඟාවG හා ��9 වැඩසටහනf 

පැවැ��ම - 2016

1,456,165.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,456,165.00     1,456,165.00      100% I 100%

N68563863016 7/15/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     478,535.00         96% I 100%

F68561663017 10/20/2016

Supply of Sports equipment and goods for 

Gampaha District selected schools

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     500,000.00         100% I 100%

K68582963018 12/26/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ අතර �ක= 

තරඟාවGයf පැවැ��ම.

219,500.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 219,500.00        219,500.00         100% I 100%

N68561863019 11/7/2016

Negombo Education Zone - Supply of learning 

materials for selected schools.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     499,998.20         100% I 100%



N68561863020 11/18/2016

Biyagama & Mahara Education Division – Supply of 

    learning materials to provincial schools

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     999,977.40         100% I 100%

N68582963021 12/20/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ළ බැ=8!ට! තරඟාවGයf පැවැ��ම.

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

F68561864002 9/6/2016

Supply of students desks/chairs and 

teaching/learning equipment for provincial schools 

in Colombo Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     2,000,000.00      100% I 100%

F68561864003 9/6/2016

Supply of students desks/chairs and 

teaching/learning equipment for provincial schools 

in Sri J Pura Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,987,136.48      99% I 100%

G68561864007 4/5/2016

Supply of Computer & Accessories for Provincial 

Schools in Colombo District 

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,996,240.00      100% I 100%

G68561864008 12/22/2016

Supply of Office equipment for Provincial Schools in 

Colombo District 

1,400,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,377,508.00      98% I 100%

N68563964010 5/13/2016

පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය හා ක�ඩාය  හැø  

වHධනය FIෙ  අර�j! පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග,ජන 

¢ඩා ඇ"ළ� සංස්කෘ�කාංග උෙළලf ෙකොළඹ �ස්Èfකය 

"ළ පැවැ��ම.
300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     297,200.00         99% I 100%

N68582864011 5/30/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සඳහා ¢ඩා භා�ඩ 

හා උපකරණ ලබා [ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,999,585.00     1,999,585.00      100% I 100%

K68582864012 6/15/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ¢ඩක ¢tකාව!ෙW  ¢ඩා mසලතාව 

ඉහළ නැං�ෙ  අර�j! Gයාප�ං� ෙයෞවන හා ¢ඩා සමාජ 

සඳහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     939,000.00         94% I 100%



N68563864013 7/15/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     98,148.67           98% I 100%

N68563964014 7/28/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfක ෙO EAන කලාක�ව! ඇග�  "§! කලා 

හා සා�ත� fෙෂේතය! _රf�ත FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     400,000.00         100% I 100%

K68563964015 7/28/2016

දහ  අධ�ාපනය නගා EQ�ෙ  අර�j! ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO 

Gයාප�ං� දහ  පාස�� දහ  පාස� b�ව�! සඳහා b� 

��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     199,940.00         100% I 100%

A68561165002 8/18/2016

Reconstruction of disaster affected Schools in 

Kaluthara District

3,441,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     3,068,809.79      89% I 100%

F68561865003 9/6/2016

Supply of students desks/chairs and 

teaching/learning equipment for provincial schools 

in Kalutara Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,838,718.40      92% I 100%

F68561865004 9/6/2016

Supply of students desks/chairs and 

teaching/learning equipment for provincial schools 

in Horana Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,999,908.00      100% I 100%

F68561865005 9/6/2016

Supply of students desks/chairs and 

teaching/learning equipment for provincial schools 

in Mathugama Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,063,912.00      53% I 100%

F68561865006 10/6/2016

Supply of office furniture and office equipment for 

provincial schools in Mathugama Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,635,737.97      82% I 100%

F68561865007 9/6/2016

Supply of office furniture and office equipment for 

provincial schools in Horana Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     422,063.97         21% I 100%



G68561865008 12/22/2016

Supply of Computer & Accessories for Provincial 

Schools in Kalutara District 

6,600,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     5,974,217.00      91% I 100%

G68561865009 4/5/2016

Supply of Office equipment for Provincial Schools in 

Kalutara District 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     938,300.00         94% I 100%

N68563965011 4/11/2016

සා පදාPක සංස්කෘ�කාංග පවHධනය _රfෂණය හා ජනගත 

FIම උෙදසා Eංහල අ~� අ��Y උදාව ෙව�ෙව! ක~තර 

�ස්ÈfකෙO Eය~ම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශ ආවරණය 

වන ප�[ පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� උ�සවයf 

පැවැ��ම.
300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     291,070.00         97% I 100%

K68582965012 8/29/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO පාපැ� ¢ඩාව පවHධනය සඳහා 

තරඟාවGයf පැවැ��ම.

432,500.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 432,500.00        432,500.00         100% I 100%

K68582965013 8/29/2016

ක~තර �ස් ÈfකෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ අතර සැහැ�� 

ප!Y �ක= ක�ඩාය  සහභා� කරෙගන �ක= තරඟාවGයf 

පැවැ��ම.

493,327.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 492,850.00        486,327.00         99% I 100%

N68582865014 5/30/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ¢ඩා සමාජ සඳහා ¢ඩා භා�ඩ 

හා උපකරණ ලබා [ම.

5,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,000,000.00     4,999,455.00      100% I 100%

K68582865015 6/15/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ¢ඩක ¢tකාව!ෙW ¢ඩා mසලතාව 

ඉහළ නැං�ෙ  අර�j! Gයාප�ං� ෙයෞවන හා ¢ඩා සමාජ 

සඳහා ¢ඩා භා�ඩ හා උපකරණ ලබා [ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     1,944,285.00      97% I 100%

K68582965016 6/15/2016

28 වන ජා�ක ෙයෞවන ¢ඩා උෙළලට සමගා`ව පව�ව� 

ලබන ක~තර �ස්Èf ෙයෞවන ¢ඩා උෙළෙ� mසලාන ලබා 

[ම.

70,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 70,000.00          70,000.00           100% I 100%

K68563965017 7/28/2016

ක~තර �ස්Èfකය "ළ EAන ෙ�ඛකP! ඇග�ම "§! කලා 

හා සා�ත� fෙෂේතය! _රf�ත FIම.

215,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     213,050.00         99% I 100%



K68582965018 9/29/2016

බස්නා�ර පළා� තරඟ සඳහා ක~තර,ෙහොරණ හා ම"ගම 

අධ�ාපන කලාපවG! _Y_ක  ලැq ¢ඩක �tකාව! සඳහා 

��9 කඳ�රf පැවැ��ම.

90,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     30,000.00           33% I 100%

F68561865020 11/7/2016

Supply of learning equipment for schools of kalutara 

Education Zone.

450,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     387,000.00         86% I 100%

N68561265021 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Horana Education Zone.

350,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     349,980.00         100% I 100%

N68561265022 11/10/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Kalutara Education Zone.

450,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     450,000.00         100% I 100%

N68561265023 12/28/2016

Promoting school attendance by providing learning 

materials for school students of low-income family 

in Mathugama Education Zone.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     1,999,992.00      100% I 100%

K68561965024 12/28/2016

WP/MATHU/Madurawala M.V. - Aesthetic 

Development Programme.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     100,000.00         100% I 100%

G68561862002 11/24/2016

Supply of Computer & Accessories for selected 

schools & administrative units of the education 

sector.

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     2,904,907.97      97% I 100%

N68536962003 11/2/2016

බස් නා�ර පළාෙ� ත�ණ  ත�jය! ඒ�ස් ෙරෝගය �§බඳව 

දැ�ව� FIෙ  නාට�මය වැඩසටහනf පැවැ��ම.

550,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 550,000.00        550,000.00         100% I 100%

K68582962004 12/26/2016

2016 ජා�ක මහා ¢ඩා උෙළල Xෙයෝජනය කරන බස්නා�ර 

පළා� ¢ඩක ¢tකාව! සඳහා ෙපර ��9 වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.

798,580.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 798,580.00        798,578.77         100% I 100%



K68582962006 4/25/2016

බස්නා�ර පළා� ෙ=බ� ෙටXස් තරඟාවGය පැවැ��ම - 

2016 

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H68563162008 5/12/2016

බස්නා�ර පළා� සංස්කෘ�ක  XෙfතනෙO ප�ශය සඳහා 

අබාwත �;ගලP!ෙW භාZතය සඳහා පෙDශ මාHගයf 

සැක�ම සහ Xෙfතන ප�ශෙය� ආG!දය!� ªමට ටP� 

ඇ�Iම.
1,508,280.37      අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     1,212,413.00      80% I 100%

N68582962009 5/30/2016

බස්නා�ර පළා� ¢ඩා අර�දල ශf�ම� FIම සඳහා 

දායක�වය ලබා [ම - 2016

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

K68563962010 6/2/2016

භාZතෙය! Zයැn ය8! පව�න පාර ප�ක නHතන කලාව! 

�§බද දැ�ම, mසලතා සහ නව XHමාණ හැFයාව! 

පවHධනය F�ෙ  අර�j! බස්නා�ර පළාෙ� නHතන 

a��! සදහා ��9 වැඩ�~ 02f පැවැ��ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     137,017.00         69% I 100%

K68563962011 6/2/2016

පාර ප�ක නHතන කළාව සංරfෂණය හා ජනගත F�ෙ  

අර�j! බස්නා�ර පළාත "ල EAන කලායතනාwප� ව�! 

ද හා පාර ප�ක රංග Zන�ාසය �§බද දැ�ම සංවHධනය F�ම 

සදහා ��9 වැඩසටහනf  පැවැ��ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     80,839.00           81% I 100%

K68563962012 6/2/2016

ෙ;aය පාර ප�ක නHතන කළාව! සංරfෂණය හා ජනගත 

F�ෙ  අර�j! බස්නා�ර පළා� ෙසෞ!දHය XෙfතනෙO 

��9ලාÑ! සහභා��වෙය! සංස්කෘ�ක සංදHශනයf 

පැවැ��ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     82,100.00           27% I 100%

K68563962013 6/2/2016

සා�ත� කලාව පවHධනය හා ජනගත F�ෙ  අර�j! 

බස්නා�ර පළා� පජාව සදහා _භාZත øත සා�ත� කලාව 

�§බදව වැඩසටහ! 03 f පැවැ��ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     219,752.00         73% I 100%

K68563962014 6/2/2016

බස්නා�ර පළාත "ල නාට�, Eනමා °පවා�X fෙෂේතය හා 

ස බ!ධ ආ1Xක කලාක�ව! සදහා නාට� ,Eනමාකරණය 

,සහ °පවා�Zකරණය �§බද දැ�ම වHධනය F�ෙ  03 f 

පැවැ��ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     258,800.00         86% I 100%

K68563962015 6/2/2016

භාZතෙය! ZයැF ය8! පව�න �ත � �H� කලාව! 

ආරfෂා F�ම සදහා බස්නා�ර පළා� ආ1Xක කලා 

a��!ෙW දැ�ම සංවHධනය F�ම සදහා ��9 වැඩ�ඵ 

පැවැ�Zම
300,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     290,320.00         97% I 100%



N68563962016 6/15/2016

ආ1Xක නHතන a�y!ෙW ෙසෞ!දHයා�මක mසලතාවය! 

සංවHධනය කර  බස්නා�ර පළා� නHතන ක�ඩායම 

ස්ථාපනය 

FIම

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දHය 

Xෙfතනය -                     997,953.50         100% I 100%

K68582962019 7/1/2016

2016 ජා�ක මහා ¢ඩා උෙළලට සහභාøවන බස්නා�ර පළා�  

¢ඩක ¢tකාව! සඳහා සප�" හා ගම! ම~ ලබා [ම.

5,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,000,000.00     4,922,150.00      98% I 100%

K68582962021 12/29/2016

¢ඩා fෙෂේතෙO පව�න ශf½! හා YHවලතා හYනාගX8!, 

ඒකාබ;ධ පෙDශයf "§! බස්නා�ර පළා� ¢ඩා ප�ප�� 

සැක�ම සඳහා වැඩ�~වf පැවැ��ම.

2,460,282.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,460,282.00     2,460,282.00      100% I 100%

N68563962023 8/5/2016

අංmර කලාක�ව!ෙW mසලතාවය! වHධනය FIම හා 

පළා� පජාව ෙW රසාස්වාදන හැFයාව! වHධනය FIෙ  

අර�j! බස්නා�ර පළා� ෙකොA නාට� උෙළල පැවැ��ම.

1,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,219,868.25      81% I 100%

N68563962024 8/5/2016

බස්නා�ර පළා� කලා උෙළල පැවැ��ම. - 2016

3,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,596,904.00      74% I 100%

K68582962025 8/26/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ¢ඩක ¢tකාව!ෙW,¢ඩා XලධාI!ෙW 

ධා�තා සංවHධනය සඳහා ප�9 වැඩ�~ පැවැ��ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     990,400.00         99% I 100%

K68563962026 8/26/2016

බස්නා�ර පළා� ෙයො�! ෙ�ඛක ෙ�2කාව!ෙW 

XHමාණා�මක හැFයාව! පවHධනය FIෙ  අර�j! 

බස්නා�ර පළා� සා�ත� තරඟාවGයf පැවැ��ම.

760,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     474,370.00         62% I 100%

K68561962027 9/7/2016

WP/Kela/Henegama M.M.V. (Sports School ) - 

Athletic training programme of western province

4,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     508,750.00         11% I 100%

K68582962028 12/26/2016

ඇ�G�Aය මහවැG ¢ඩාංගනෙO [ පැවැ�ෙවන "¢ඩා ත�" 

¢ඩා උෙළල - 2016 සඳහා බස්නා�ර පළා� ¢ඩා XලධාI! 

සහභාø කර�ම.

605,424.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 649,470.00        605,424.00         100% I 100%



K68536962029 9/29/2016

බස්නා�ර පළා� ෙයෞවන සමාජ නායකP! සඳහා නායක�ව 

��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම.

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 200,000.00        169,034.00         85% I 100%

K68563962030 9/10/2016

බස්නා�ර පළාෙ� බPලා ගායන කලාව �§බඳ ජනතාවට හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා අව ෙබෝධයf ලබා [ එය 

සංරfෂණය හා පවHධනය FIම උෙදසා බPලා ගායන කලා 

රසාස්වාදන වැඩසටහනf පැවැ��ම.
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     300,730.00         60% I 100%

K68582962032 9/28/2016

42 වන ජා�ක මහා ¢ඩා උෙළල Xෙයෝජනය කරන බස්නා�ර 

පළා� මළල ¢ඩක ¢tකාව! ෙතෝරාගැcම සඳහා 

තරඟාවGයf පැවැ��ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

K68582962033 12/29/2016

ZZධ ෙ;ශbjක ත��වය! යටෙ� බස්නා�ර පළා� 

¢ඩකP! සහ ¢ඩා XලධාI! ��9 FIෙ  Zෙශේෂ ��9 

වැඩසටහනf පැවැ��ම(ඉහළ උ!නතාංශ ��9ව)

319,900.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 319,900.00        319,900.00         100% I 100%

K68563962034 10/6/2016

බස්නා�ර පළාෙ� කලාක�ව! ඇග�ෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,633,545.00      82% I 100%

G68525162035 10/17/2016

බස්නා�ර පළා� ෙතොර"� තාfෂණ ස ප� සංවHධන 

ආයතනෙO Zද�ාගාර සඳහා ප�ගණක හා උපාංග ලබා[ම.

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

අධ�fෂ, 

ෙතොර"� 

තාfෂණ 

ස ප� 

සංවHධන -                     2,500,000.00      100% I 100%

K68563962036 10/6/2016

සා පදාPක උ�සව හා බැ¶9 සංස්කෘ�කාංග ජනගත FIෙ  

අර�j! බස්නා�ර පළාෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා 

පජාව ස බ!ධ කර ගX8! [පාව¬ උ�සවයට සමගා`ව 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම.
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,000.00         100% I 100%

N68561262037 11/7/2016

conducting an awareness programme on significance 

of education of economic growth for stakeholders of 

    education sector

17,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     15,700.00           92% I 100%

K68582962038 11/7/2016

බස්නා�ර පළා� ¢ඩා උපහාර උෙළල - 2016

5,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,000,000.00     5,000,000.00      100% I 100%



N68561262039 11/18/2016

Training programme on improving collective 

performance of staff of Ministry of Education 

(western province)

483,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N68582962040 11/17/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ¢ඩා සමාජ සZබල ගැ!�ම සඳහා 

මාHෙගෝපෙ;ශන වැඩසටහනf පැවැ��ම හා 2016  වHෂය 

සඳහා ¢ඩා සමාජ Gයාප�ං� FIම.

3,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,000,000.00     2,999,130.00      100% I 100%

K68582962041 12/28/2016

ආබාwත මළල ¢ඩක mසලතාවය! ඉහළ නැං�ම සඳහා 

කෘ�ම ¢ඩා පාදයf ලබා[ම.

70,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 70,000.00          70,000.00           100% I 100%

K68582962042 12/28/2016

43 වන ජා�ක මහා ¢ඩා උෙළල සඳහා සහාභාø වන රට හරහා 

��ෙ  ¢ඩක ¢tකාව! ෙතෝරාෙගන එf �න ��9 FIෙ  

වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.

 
320,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 319,500.00        294,500.00         92% I 100%

K68582862043 12/30/2016

බස්නා�ර පළා� ¢ඩා ��9 මධ�ස්ථාන සඳහා ¢ඩා භා�ඩ 

ලබා [ම.

1,219,818.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,219,818.00     1,218,250.00      100% I 100%

H67563102001 3/31/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර;ෙදො~ව _ෙබෝධාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,305.00        200,000.00         100% I 100%

F67563802002 4/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� � _ගතාරාම දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 198,724.00        198,724.00         99% I 100%

F67563802003 4/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� � �ෂ්පාරාම දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 300,529.00        300,000.00         100% I 100%

H67563102004 4/28/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ර;ෙදො~ගම, 

�"වාtය � Zú;ධාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 149,378.00        149,378.00         100% I 100%



H67563102005 7/18/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨා සෙO Gයාප�ං� ර;ෙදො~ව අËනවාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,044.00        100,000.00         100% I 100%

F67563808001 4/22/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�, නාරංෙගොඩපා~ව, 

බQව�ත � ෙසෝ��තර දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,650.00         100% I 100%

H67563109001 7/18/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� රාගම, ෙතව�ත 

ජා�ක බැEGකා ෙදDමැYෙර� ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 0% O 0%

K67563913001 1/20/2016

කැළjය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ජනතාව ෙව�ෙව! �රාණ 

සංස්කෘ�කාංග ආරfෂා FIෙ  අර�ණ ඇ�ව කැළjය 

රජමහා Zහාරය ප�ඛව �රාණ සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� 

සංස්කෘ�ක උ�සවයf පැවැ��ම
200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     200,000.00         100% I 100%

F67563821002 4/22/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� Ihsaniyyah 

Arabic දහ පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා [ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         100% I 100%

H67563121003 10/4/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොටෙහේන � 

පරමාන!ද ධHම Zද�ාලෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට 

ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,900.00         100% I 100%

H67563123001 4/22/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO Gයාප�ං�, �ෙWෙගොඩ, 

ගංෙගොඩZල, ඓ�හාEක � Zජයාරාම මහා ZහාරෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     1,000,000.00      100% I 100%

H67563123003 9/7/2016

� ජයවHධන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �ෙWෙගොඩ, 

පාෙගොඩ � Zද�ා Zජය ආරාමෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     500,000.00         100% I 100%

H67563124001 7/18/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දැtග�ව � 

මා�ංගල �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     199,760.00         100% I 100%



F67563825001 4/22/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�, මාm�ර, � 

රතනසාර දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා [ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     200,000.00         100% I 100%

H67563125002 6/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙගොtග�ව, 

cල මහර පාර � ස;ධHමාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,131.60         100% I 100%

H67563125003 7/11/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� තලව"ෙගොඩ, 

ගෙ!ල!ද �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,980.00         100% I 100%

H67563125004 7/18/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� E� 

ධ මF��කාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,098.04         100% I 100%

H67563125005 9/7/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� තලව"ෙගොඩ E� 

න!දෙජෝ�කාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,980.50         100% I 100%

H67563125006 9/7/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� තලව"ෙගොඩ 

_ධHමාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     500,000.00         100% I 100%

H67563125007 9/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  ප!X�Aය, 

ෙදපානම ධ 8!ද Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     999,550.00         100% I 100%

H67563125008 9/30/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �ෙWෙගොඩ, 

උඩහ��ල � ෙබෝw Zහාර ��ෙවෙන� ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     400,000.00         100% I 100%

F67563826001 7/13/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පරම ධ ම ෙ��ය 

��ෙව! Zහාරස්ථ � E;ධාHථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,620.00           100% I 100%



F67582827001 4/22/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�, ෙද�වල ත�ණ 

¢ඩා ස8�ය  සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     25,000.00           100% I 100%

F67563827002 12/20/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙද�වල - �ංව�ත 

Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     299,660.35         100% I 100%

H67563128001 5/13/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙමොරQව, 

ෙකොරළවැ�ල, කQm�!ද, ෙමෝසස් පQමග වා�කාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,980.00         100% I 100%

H67563129001 9/28/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� කැස්බෑව, 

�§ය!දල ර�ම�ෙදjය � Zජය න!දාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     999,910.00         100% I 100%

H67563129002 9/28/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පැ�Gයාන 

 ෙඵ�හාEක _ෙ!තාෙ;Z �රාණ රජමහා Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     498,150.00         100% I 100%

H67563130001 7/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙහෝමාගම �Aපන 

දmණ, දf�ණාරාම Zහාරස්ථ � රතනෙජෝ� දහ පාසෙල� 

දහ  අධ�ාපනය ලබා[ම සඳහා ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     179,738.29         90% I 100%

H67563131002 7/18/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� "!තාන 

ජය_මනාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසෙල� දහ  අධ�ාපනය 

ලබා[ම සඳහා ෙයොදග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     499,330.00         83% I 100%

K67582843002 11/2/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බ�ඩාරගම 

පාෙ;<ය සභාව ස" XDඩාව එfස� ¢ඩා ස8� මධ�ස්ථානය 

සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම ම�! ¢ඩා කටu" සZබල 

ගැ!�ම
200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     199,950.00         100% I 100%

H67563143003 12/23/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පතහව�ත � 

�ෂ්පාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

420,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     377,975.00         90% I 100%



H67563148001 9/7/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වලතර ෙම�තාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00         100% I 100%

H67563152001 1/7/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පාG!ද�වර, පැලෑද 

රජමහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     199,998.00         100% I 100%

K67561962001 10/13/2016

2016 වHෂෙO 5 වසර aෂ��ව Zභාග mසලතා දැf² E_! 

ෙදෙදනාට �.150,000/- ක උප�මයට යට�ව ත�ාග ��නැ`ම 

හා එම E_!ට පළ� වසෙH Eට ඉගැ!² රජෙO b�භව"!ට 

�.30,000/-ක උප�මයට යට�ව ත�ාග ��නැ`ම
600,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     570,000.00         95% I 100%

A63561101001 9/28/2016

Minu/Aluthapola Walagamba V. - Repairing of 

110*20 building with dancing room

3,750,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 3,750,000.00     3,112,964.13      83% D 80%

A63561101002 10/12/2016

Minu/Kotadeniyawa MV - Modification to main hall 

1,290,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,290,000.00     274,274.13         21% C 60%

A63561102001 9/28/2016

WP/NG . Pangnananda PV - Repairing of lecture 

hall

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,500,000.00     1,225,180.30      82% I 100%

H63561103001 9/28/2016

WP/NG/Kudapaduwa KV - Constrction of 20*20 

science Laboratory by extending the 70*25 building

2,200,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,200,000.00     526,470.23         24% C 60%

H63561103002 9/28/2016

Construction of Toilets in Selected Provincial 

Schools of Negambo Education Division

2,440,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,440,000.00     -                      0% O 0%

H63561103003 10/12/2016

Negombo Divisional Education office - 

Construction of wash room.

450,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 450,000.00        -                      0% O 0%



A63561104001 9/28/2016

Minu/Kotugode Rahula MV - Repairing of 120*20 

building

2,620,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,620,000.00     287,500.00         11% B 35%

A63561112001 9/28/2016

WP/Ananda PV - Repairing of roof of 70*25 building 

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,200,000.00      100% I 100%

A63561112002 9/28/2016

Kelaniya Zonal Education office - Modernisation of 

office building with air conditioning

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,200,000.00     1,159,624.24      97% I 100%

A63561127001 9/28/2016

WP/PILI/St John MV, Nugegoda (Kalubowila 

Primary school ) ImProvement of science Lab as 

Zonal Science Recource Center

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,500,000.00     2,284,629.91      91% I 100%

G63561863001 9/28/2016

Procurement of Audio – Visual Equipment for 

selected provincial schools in Negombo Education 

Division and Mobile Public Addressing (P.A.) 

system for WP/NG John De Baptist Primary School
600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 600,000.00        600,000.00         100% I 100%

F63561863002 9/28/2016

Procurement of Home Science Equipment for 

selected Provincial schools in Negombo Education 

Zone.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 1,000,000.00     997,194.90         100% I 100%

F63561862001 9/28/2016

Procurement of furniture and equipment for 15 

mahindodaya technical laboratory

7,100,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 7,100,000.00     -                      0% B 35%

F63561862002 9/28/2016

Procurement of Aesthetic Equipment for selected 

provincial schools in western province

2,850,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 2,850,000.00     2,849,975.00      100% I 100%

G63561862003 9/28/2016

Procurement of Digital Duplicators for schools in 

Homagama and Jayawardenapura Zones

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 3,000,000.00     2,906,050.00      97% I 100%



G63561862005 12/21/2016

Procurement of office Equipment for selected 

provincial schools in 

Negombo,kaluthara,kelaniya,Horan and pillyandala 

Education Zones. 
9,400,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 9,400,000.00     9,189,567.50      98% I 100%

G63561862006 12/29/2016

Payment of VAT of TSEP (World Bank) Projects 

(for G65561862002- Procurement of IT Related 

Equipment for selected provincial schools in 

Negombo, Kelaniya,Kalutara,Piliyandala and 

Homagama Education Zones)
236,250.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 236,250.00        236,250.00         100% I 100%

H65561101003 6/6/2016

WP/Minu Gnanawasa MV - Construction of 20X20 

    Science Laboratory

2,200,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,200,000.00     1,887,302.26      86% I 100%

H65561101004 3/15/2016

Construction of toilets in selected provincial schools 

    Diwulapitiya Education Zone

970,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 970,000.00        783,192.09         81% I 100%

A65561102001 3/14/2016

WP/NG/ Mariya Rajini JSV - Renovation of Science 

    Laboratory

1,400,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,400,000.00     1,015,838.00      73% I 100%

A65561102002 3/14/2016

WP/NG Ethgala RCKV- Renovation of water 

    supply system

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 200,000.00        185,604.14         93% I 100%

A65561102003 3/14/2016

WP/NG Raddoluwa Pangnananda PV- Renovation 

    of water supply system

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 300,000.00        297,777.99         99% I 100%

A65561102004 3/14/2016

WP/NG Katuwapitiya St. Sebestian s V- Renovation 

    of lavatory system

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 200,000.00        160,435.58         80% I 100%

A65561102007 3/14/2016

WP/NG Walpola Rathanasara KV- Repairing of 

    100X25 building

460,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 460,000.00        396,320.00         86% I 100%



A65561103002 3/14/2016

WP/NG St. Sebastian s  KV- Renovation of Home 

    Science Room

250,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 250,000.00        204,233.50         82% I 100%

A65561103003 3/14/2016

WP/NG Basiyawaththa K V- Renovation of main 

    hall

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 300,000.00        241,446.25         80% I 100%

A65561103004 8/4/2016

WP/NG Duwa K V- Renovation of 70X25 three-

    storey building

450,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 450,000.00        424,628.30         94% I 100%

A65561103005 3/14/2016

WP/NG Duwana Sinhala Mixed School- 

    Renovation of main hall

240,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 240,000.00        180,338.50         75% I 100%

H65561104002 3/10/2016

Kurikotuwa MV. - Fixing Weld mesh for two-storey 

building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 500,000.00        449,691.41         90% I 100%

H65561104004 3/15/2016

WP/Minu Horampalle Seelawimala MV - 

Construction of 40X20 multi-purpose room with 

    Agriculture Unit and Creativity Unit

1,730,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,730,000.00     1,476,495.61      85% I 100%

H65561104005 3/15/2016

Construction of toilets in selected provincial schools 

    of Minuwangode Education Division

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,051,264.11      81% I 100%

H65561104006 8/4/2016

WP/MN/Doranagode Rathanajothi KV. - 

Construction of two-storey multi-purpose  building 

(ground floor - 90X35 First floor - 90X30)

24,000,000.00    අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 24,000,000.00   8,132,310.74      34% I 100%

A65561105002 3/14/2016

Minu/ Kappetiwalana Sugathorasa   KV - Repairing 

    of 120X20  building

400,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 400,000.00        321,750.00         80% I 100%



H65561105003 8/4/2016

WP/Minu Dudly Senanayake MV - Construction of 

    40X20 Library

4,240,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 4,240,000.00     1,897,500.00      45% I 100%

H65561105004 3/15/2016

Construction of toilets in selected provincial schools 

    Mirigama Education Division

970,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 970,000.00        702,518.50         72% I 100%

H65561106001 4/29/2016

Veyangode President s College - Construction of 

water tank and water supply system

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,000,000.00     825,993.26         83% I 100%

A65561106002 4/29/2016

WP/GM/Dadagamuwa K.V. -  Repairing of  72X16 

    building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,000,000.00     800,519.00         80% I 100%

A65561106003 3/14/2016

WP/GM/Udammita Indrasara P.V. - Modernization 

    of Office room

315,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 315,000.00        244,858.00         78% I 100%

H65561106004 4/29/2016

WP/GM/Pitiyegedera  M.V. - Construction of  

    30X20 Home Science Room

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 3,000,000.00     2,279,512.82      76% I 100%

A65561107001 3/14/2016

WP/GM/Ambaraluwa Mihindu K.V. - - Fixing of 

ceiling to the 40X20 building (with computer room 

    and office room)

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 350,000.00        263,394.50         75% I 100%

A65561107002 3/14/2016

Gampaha Divisional Education Office - Repairing 

    of toilet and fixing  door  to the store room

450,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 450,000.00        390,152.75         87% I 100%

H65561107003 4/29/2016

WP/GM/Imbulgoda Sujatha K.V. - Construction of 

    20X20 Multipurpose Activity room

1,760,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,760,000.00     1,424,041.20      81% I 100%



H65561107004 3/15/2016

Construction of toilets in selected  provincial schools 

    of Gampaha  Education Zone

2,320,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,320,000.00     1,774,431.72      76% I 100%

H65561107005 3/15/2016

Gampaha Zonal Education Office- Construction of 

    cafetaria and garage 

1,980,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,980,000.00     1,735,471.80      88% I 100%

H65561107006 3/15/2016

WP/GM/Wimaladarmasooriya K.V. - Laying 

Cement to the main hall and Corridor, Construction 

    of boundry wall and fixing the new gate

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 800,000.00        656,475.20         82% I 100%

H65561107007 4/29/2016

WP/GM/Mabima Vidyakara M.V. - Fixing  grill to 

the windows of the Office room library room

120,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 120,000.00        87,560.55           73% I 100%

A65561108001 3/14/2016

WP/NG/ G.B.Senanayake MV - Development of the 

    student s first-aid room

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 200,000.00        173,699.50         87% I 100%

A65561108002 3/14/2016

WP/NG St. Sebastian s Boy s School,Kandana - 

    Repairing of teacher s lavotary system

170,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 170,000.00        142,601.00         84% I 100%

A65561108003 4/29/2016

WP/NG St. Sebastian s Balika MV,Kandana - 

Renovation of 90x25 three-storey class room 

    building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 500,000.00        461,793.26         92% I 100%

A65561108004 3/14/2016

WP/NG Batuwaththa MV - Renovation of 80X20 

    class room building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 500,000.00        385,318.00         77% I 100%

A65561108005 4/29/2016

WP/NG Negombo North Batagama Siddhartha  

    JSV- Renovation of 80X20 building

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 800,000.00        691,573.60         86% I 100%



A65561108006 3/14/2016

WP/NG Walpola Dharmarathana  Junior V- 

    Development of 100X20 building

450,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 450,000.00        344,449.60         77% I 100%

A65561109001 3/14/2016

Wattala Divisional Education  Office -Renovation of 

    office building

450,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 450,000.00        389,377.10         87% I 100%

A65561109002 3/14/2016

WP/KE/ Karunarathna Buddhist MV - Repairing of  

    building

740,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 740,000.00        684,322.78         92% I 100%

A65561109003 4/29/2016

    WP/KE/Heenkenda MV -Renovation of Library

820,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 820,000.00        616,834.41         75% I 100%

A65561110001 3/14/2016

Mahara Divisional Education  Office -Renovation of 

    office building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 500,000.00        312,396.23         62% I 100%

A65561110002 3/14/2016

WP/KE/Kirikiththa KV- Repairing of 18X90 

    building

1,180,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,180,000.00     960,054.54         81% I 100%

H65561110003 3/15/2016

WP/KE/Kadawatha R.C.V- Construction of home 

    science building

1,320,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,320,000.00     1,096,257.43      83% I 100%

H65561111001 3/10/2016

Dangalla Dharmaraja MV. - Supply of electricity for 

class rooms

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     75,005.00           75% I 100%

A65561111003 3/14/2016

WP/GM/Kuttiwila K.V. - Repairing of  boundry 

    fence

170,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 170,000.00        152,832.98         90% I 100%



H65561111004 8/18/2016

WP/GM/Ovitigama  P.V. - Construction of  50X25 

    Mathematics Laboratary & office room

1,411,200.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,411,200.00     1,137,816.30      81% I 100%

A65561112001 4/29/2016

WP/KE/ Al Musthafa V - Extention to 120X20 

    building to facilitale space for a library

1,320,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,320,000.00     1,143,218.86      87% I 100%

A65561112003 3/14/2016

Biyagama Divisional Education  Office -Renovation 

    of office building

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 500,000.00        427,913.95         86% I 100%

A65561112004 6/6/2016

WP/KE/Sapugaskanda MV-Repairing  of roof of 

    30X20 teacher s staff room  

75,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 75,000.00          61,678.00           82% I 100%

A65561113001 4/29/2016

WP/KE/ Kelaniya Janadhipathi V.-Extention to 

        40X20 building to facilitale space for a library

1,320,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,320,000.00     1,090,878.04      83% I 100%

A65561113002 3/14/2016

Kelaniya Divisional Education  Office -Renovation 

    of office building

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,499,971.00      88% I 100%

A65561113003 8/4/2016

WP/KE/ Hunupitiya KV Repairing  of  roof of   

    100X 20 building 

900,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 900,000.00        888,824.19         99% I 100%

A65561121001 3/10/2016

WP/COL/Rajasinghe V. - Renovation of science 

Laboratory

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,000,000.00     814,895.00         81% I 100%

A65561121002 3/10/2016

WP/COL/Jayanthi V. - Renovation of Home science 

Laboratory

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 500,000.00        417,440.20         83% I 100%



A65561121003 3/10/2016

WP/COL/Viharamaha Devi B.V. - Renovation of 

Home science Room

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 800,000.00        672,334.48         84% I 100%

A65561121004 3/14/2016

Colombo North Divisional Education Office -

Renovation of office building

650,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 650,000.00        632,179.00         97% I 100%

A65561121005 3/14/2016

Colombo Central Divisional Education Office - 

    Renovation of office building

900,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 900,000.00        735,133.24         82% I 100%

A65561121006 3/14/2016

Colombo Zonal Education Office - Renovation of 

    office building

1,250,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,250,000.00     1,012,752.41      81% I 100%

A65561122001 4/29/2016

WP/Jaya/ Samudradevi Balika V. , Ambathale -

    Repairing of 70X25 building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,000,000.00     859,562.87         86% I 100%

A65561122002 3/14/2016

Kolonnawa Divisional Education Office - Repairing 

    of office building

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 200,000.00        166,840.70         83% I 100%

A65561123001 3/14/2016

    WP/Jaya/ St. Thomas V. -Repairing of main hall

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 800,000.00        626,062.00         78% I 100%

A65561124001 3/14/2016

WP/Jaya/ Pittugala Yasodhara V. - Repairing of 

    30X50 building

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,600,000.00     1,208,111.01      76% I 100%

A65561124002 3/14/2016

Sri Jayawardanapura Zonal Education Office- 

    Repairing of office building

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



A65561124003 3/14/2016

Sri Jayawardanapura Zonal Education Office - 

    Renovation and expansion of office building

2,700,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,700,000.00     2,548,841.24      94% I 100%

H65561124004 3/15/2016

WP/Jaya/ Malambe Rahula BV- Construction of 

    science laboratory

4,700,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 4,700,000.00     3,535,024.78      75% I 100%

H65561124005 4/29/2016

WP/Jaya/ Malambe Model Boy s school- 

    Construction of a washroom for teacher s rest room

700,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 700,000.00        621,657.37         89% I 100%

A65561125001 3/14/2016

Maharagama Divisional Education Office - 

    Repairing of office building

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 200,000.00        170,895.10         85% I 100%

A65561126001 3/14/2016

WP/PILI Attidiya Model PV-Repairing of  60X20 

    building 

845,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 845,000.00        831,958.87         98% I 100%

A65561126002 3/14/2016

WP/PILI Lalith Ethulathmudali MV -Repairs  to 

    70X25   two- storey building 

250,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 250,000.00        216,717.50         87% I 100%

A65561126003 3/14/2016

WP/PILI Hindu College,Rathmalana -Reparing of 

    main hall building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,000,000.00     918,595.85         92% I 100%

H65561126004 3/15/2016

WP/PILI St.Anthoneys V.,Mount Lavinia -Supply 

    of electricity for   primary section

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 200,000.00        199,298.00         100% I 100%

A65561128001 3/14/2016

WP/PILI/ St. Sebestian s BV- Repairing of   two-

    storey building 

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 200,000.00        200,000.00         100% I 100%



A65561128002 3/14/2016

WP/PILI Willorawatte Gnanessara Buddhist V -  

    Repairing of  water supply system

92,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 92,000.00          77,965.05           85% I 100%

A65561129001 3/14/2016

WP/PILI/Raththanapitiya Ananda V. - Repairing of 

    main building

340,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     276,389.15         81% I 100%

A65561129002 3/14/2016

WP/PILI Somaweera Chandrasiri KV - Fixing 

    diamond grill for class rooms

80,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 80,000.00          79,880.41           100% I 100%

A65561129003 3/14/2016

Piliyandala Zonal Education Office - Fixing PVC 

    coated mesh (2nd floor roof level)

180,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 180,000.00        100,529.50         56% I 100%

H65561129004 3/15/2016

WP/PILI/Batuwandara KV- Construction of 60X20 

    single-storey building 

3,840,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 3,840,000.00     3,348,333.67      87% I 100%

H65561129005 3/15/2016

Construction of Water supply system and toilets of 

selected provincial schools in Piliyandala Education 

    Zone

1,680,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,680,000.00     1,343,282.10      80% I 100%

F65561829006 12/5/2016

WP/PILI/Boralasgamuwa Model No. 01 P.V. 

(WP/PILI/Werahera primary school) - Procurement 

of amplifier set.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 50,000.00          42,028.00           84% I 100%

A65561130001 4/29/2016

WP/HO/Panagode Parakrama MV-Roof 

Restorations and other repairs of the 113X25 

building

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,800,000.00     1,737,468.36      97% I 100%

A65561131001 4/29/2016

WP/HO/  Boralugode MV, Kahahena- Repairs to 

    60X20 building

678,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 678,000.00        677,936.49         100% I 100%



A65561132001 3/10/2016

Sri Parakramabahu V. - Renovation of Multi-

purpose Activity Building

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,500,000.00     1,819,359.65      73% I 100%

A65561132002 3/10/2016

WP/COL/St. Mattew s College Repairing of 70X25 

three - storey building

3,300,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 3,300,000.00     2,414,299.14      73% I 100%

A65561132003 3/14/2016

Colombo South Divisional Education Office -  

    Renovation of office building 

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 800,000.00        692,785.78         87% I 100%

A65561133001 5/18/2016

WP/HO/Liyanwala  KV- Repairs to (L) shaped 

    building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,000,000.00     859,794.70         86% I 100%

H65561133002 4/29/2016

WP/HO/ Siri Piyarathana MMV - Construction of  

library in the premises with grade 6-8 classes

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,600,000.00     1,385,046.10      87% I 100%

H65561133003 3/15/2016

WP/HO/ Presidents  Collage, Avissawella- 

    Construction of  library building

1,900,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,900,000.00     476,041.00         25% I 100%

A65561141001 8/4/2016

WP/KA/ HORETHUDUWA SRI 

CHANDRASEKARA M.V. - Repairing of the two-

    storey building

1,603,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,426,824.90      89% I 100%

A65561141002 8/4/2016

WP/KA/ PANADURA MAHANAMA M.V.- 

    Repairing of roof  of Dental Clinic

938,050.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 938,050.00        886,095.90         94% I 100%

A65561141003 8/4/2016

WP/KA/ Sarikkamulla Sri Thakshila MV. - 

Repairing of roof of 80X20 building 

1,007,900.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,007,900.00     907,039.45         90% I 100%



A65561141004 8/4/2016

WP/KA/ St.Anthony s Boy s MV- Repairing of roof  

    of two-storey building

1,900,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,900,000.00     1,899,047.16      100% I 100%

H65561141005 8/4/2016

WP/KA/ THANTHIRIMULLA P.V. - Construction 

    of new class room

1,439,500.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,439,500.00     1,374,038.35      95% I 100%

A65561142001 8/4/2016

WP/KA/ POTHUPITIYA M.V. - Repairing of roofs 

    of Home Science Room & Music Room

5,900,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 5,900,000.00     -                      0% B 35%

H65561142002 3/15/2016

WP/KA/ Ethagama Amarasekara . - Construction of 

wall to separate the school premises from the 

    cemetry

1,490,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,490,000.00     1,397,190.00      94% I 100%

H65561143001 8/4/2016

WP/HR/Ibulahena P.V Construction of 60X20 

    building with library

2,775,200.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,775,200.00     2,522,866.55      91% I 100%

A65561144002 3/14/2016

WP/HR/ Pokunuwita Sirimewan MV  Repairing of  

    of 100X20 building

1,320,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,320,000.00     835,690.93         63% I 100%

A65561144003 3/14/2016

WP/HR/ Palannoruwa MV- Repairs to buildings 

    and toilets

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,000,000.00     961,131.00         96% I 100%

A65561144004 3/14/2016

    WP/HR/Kadanapitiya P.V- Repairs to toilets

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 300,000.00        256,825.80         86% I 100%

H65561144005 3/15/2016

Construction of Toilets in selected provincial schools 

    of Horana  Education Zone

900,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     767,191.20         85% I 100%



H65561144006 3/15/2016

WP/HR/Millawa PV  Construction of 20X20 class 

    room

1,135,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,135,000.00     942,111.54         83% I 100%

H65561147001 3/15/2016

WP/KA/ KOSWATTA K.V. - Construction of new 

    class room

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,800,000.00     1,392,475.24      77% I 100%

H65561148001 3/15/2016

WP/KA/ KARADAGODA P.V. - Construction of 

    20X20 Library building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,000,000.00     1,877,691.98      94% I 100%

H65561148002 3/15/2016

WP/KA/ GODAHENA TAMIL V. - Construction 

    of 20X20 two-storey building

3,280,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 3,280,000.00     2,710,526.46      83% I 100%

A65561149002 3/14/2016

WP/MATU Horawala MV - Repairing of science 

    laboratory

1,650,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,650,000.00     1,244,713.00      75% I 100%

A65561149003 3/14/2016

WP/MATU Vogan Tamil V - Reparing of teacher s 

    quarters

800,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 800,000.00        644,455.00         81% I 100%

H65561149004 3/15/2016

D.D.Ethulathmudali V. - Construction of 70X25 

three storey building - stage II

6,074,260.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 6,074,260.00     5,995,515.00      99% I 100%

A65561150001 3/14/2016

WP/MATU Yatiyana KV - Reparing of teacher s 

    quarters

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,000,000.00     766,240.00         77% I 100%

A65561151001 4/29/2016

WP/MATU Halwala Kannangara MV-  Repairing 

    of main hall

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 1,600,000.00     1,107,541.00      69% I 100%



A65561152001 3/14/2016

WP/MATU Bellana MV - Renovation of science 

    laboratory

2,400,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 2,400,000.00     1,813,968.00      76% I 100%

F65561863001 12/5/2016

Procurement of sports equipment for selected 

provincial schools in Negombo Education Zone. 

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 500,000.00        499,950.00         100% I 100%

F65561862001 11/21/2016

Procurement of furniture for 5 mahindodaya 

Technical laboratories

4,450,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 4,450,000.00     4,174,071.16      94% I 100%

G65561862002 3/10/2016

Procurement of IT Related Equipment for selected 

provincial schools in Negombo, 

Kelaniya,Kalutara,Piliyandala and Homagama 

Education Zones
25,000,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 25,000,000.00   24,994,470.00    100% I 100%

K65561962003 6/8/2016

Conducting seminars, workshops & training 

programmes to promote SBTD programmes at 

school level in 11 Education Zones of Western 

Province (especialy in  Mathugama & Negombo 

    Zones)
9,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 9,000,000.00     8,569,196.50      95% I 100%

K65561962004 6/8/2016

    Conducting School Health & Nutrition programme

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 3,000,000.00     2,726,753.25      91% I 100%

K65561962005 6/8/2016

Promotion of social cohesion  among different 

    ethnic and religeous groups in provincial schools 

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 4,000,000.00     3,544,316.00      89% I 100%

K65561962006 6/8/2016

Conducting capacity development programs for 

principals and staff of Provincial Education 

Department, Zonal Education Offices and 

    Divisional Education Offices of Western Province
5,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 5,000,000.00     4,555,971.26      91% I 100%

K65561962007 3/14/2016

    Conducting non-formal education programmes

10,000,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 10,000,000.00   9,250,000.00      93% I 100%



K65561962008 6/8/2016

    Conducting Quality Assurance Programmes

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 5,000,000.00     3,453,286.25      69% I 100%

K65561962009 6/8/2016

    Conducting PSI programes

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 4,000,000.00     3,160,751.29      79% I 100%

F65561862010 3/14/2016

Procurement of Laboratory Equipment, Perishables 

and Chemicals for selected provincial schools in 

    Western Province

26,000,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 26,000,000.00   25,804,480.80    99% I 100%

F65561862011 12/21/2016

"Procurement of School Furniture for Schools in 

following 11 Education Zones:

1)Colombo 

2)Jayawardanapura

3)Piliyandala
15,600,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 15,600,000.00   15,555,877.50    100% I 100%

F65561862013 3/18/2016

Procurement of Library Furniture for selected 

    provincial schools in Negombo Education Division

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

F65561862014 3/15/2016

Procurement of  Office Furniture for selected 

provincial schools in Negombo,Kelaniya, Horana 

    and Mathugama Education Zones

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 2,000,000.00     1,988,500.00      99% I 100%

F65561862015 3/15/2016

Procurement of Teaching Aid for selected provincial 

    schools in Western Province

4,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 4,500,000.00     4,436,650.00      99% I 100%

N65561962016 5/12/2016

Seed Grant for School in Horana, Sri 

Jayawardanapura , Gampaha & Piliyandala 

Education Zones.

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

K65561362017 6/13/2016

overseas and local training programmes on school 

based management (SBM) and school based teacher 

development (SBTD)

36,000,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 36,000,000.00   31,780,692.95    88% I 100%



N65561262018 10/6/2016

School Based Learning Improvment Grant (Creating 

Child Friendly School Enviornment

101,000,000.00  අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 101,000,000.00 100,999,987.00  100% I 100%

F65561862019 12/26/2016

Procurement of furniture and equipment for 15 

mahindodaya technical laboratory

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ 1,300,000.00     -                      0% B 35%

H63561103500 11/30/2016

Construction of Negombo Zonal Education Office 

(Balance Work)

15,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     15,000,000.00    100% I 100%

N63563109500 11/2/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� හැඳල �රාණ රජ 

මහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     499,858.00         100% I 100%

N63563109502 11/2/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකරවල�Aය � 

ශා!�රාම ෙබෝwම~ �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     499,620.00         100% I 100%

N63563121501 11/2/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙතොටලග, 

ෆH�uෂ! පාර කැලj න[ Zහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  

අධ�ාපනය ලබා[මට ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     499,800.00         100% I 100%

N63561823500 11/2/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO � ජයවHධන�ර පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසයට අය� ශා!ත ෙතොමස් Zද�ාලෙO 'Hය වාදක 

කණඩායම සඳහා Xල ඇ¶  ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     199,650.00         100% I 100%

N63561823501 11/2/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපයට අය�  මහරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO � ච!දර�න මානවEංහ Zද�ාලය සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     144,515.60         96% I 100%

N63563123503 12/8/2016

� ජයවHධන�ර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 

ඇ"�ෙකො=ෙ= ධHමශම Zහාර ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     500,000.00         100% I 100%



N63584824500 10/18/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙහෝක!දර, 

ෙහෝක!දර දmණ E"8ණ ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,300.00           97% I 100%

N63563124501 11/2/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඔ�වල, අ"���ය 

� ෙබෝw�fඛාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     447,175.00         89% I 100%

N63563125500 10/26/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� Zහාරස්ථානවල ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

N63561825501 10/25/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට අය� මහරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO  �Aපන මහා Zද�ාලය සඳහා ¬ බh උපකරණ 

ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     99,940.00           100% I 100%

N63584825502 10/25/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     30,000.00           100% I 100%

N63563125503 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මහරගම, මා�ෙවල 

� ඥාණාන!ද ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,900.00         100% I 100%

N63563125504 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මහරගම, මා�ෙවල 

පග��ර � �ලවනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,695.00         100% I 100%

N63563125505 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මහරගම, ප�9ව � 

මංගලාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,820.00         100% I 100%

N63563125506 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මහරගම, 

උඩහ��ල � ෙබෝw Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     599,700.00         100% I 100%



N63563125507 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකො=ටාව 

ධ මF��නාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     299,775.00         100% I 100%

N63563125508 12/9/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මහරගම �  

_ධHමාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     999,644.00         100% I 100%

N63563125509 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මහරගම, 

ප!X�Aය, Gයනෙගොඩ ධHමරාජ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     497,900.00         100% I 100%

N63561125511 11/2/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපයට අය� මහරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO ෙකො=ටාව ආන!ද Zද�ාලෙO ශවණාගාර 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� වැඩ Xම FIම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     1,499,465.00      100% I 100%

N63563125512 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ප!X�Aය, 

¡!ප!Zල _බදාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,830.00         100% I 100%

N63563125513 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මා�ෙවල, ඔබෙහේන 

පාෙH ෙf"ම½ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,960.00         100% I 100%

N63561125514 11/2/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපයට අය� මහරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO ෙකො=ටාව ධHමපාල Zද�ාලෙO ���  

තටාකෙO ෙපේfෂකාගාරය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

N63563125515 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ප!X�Aය 

�ස්"රාජ ෙදDමැYෙH ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

N63563127500 11/2/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙද�වල අනගා�ක 

ධHමපාල ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     499,996.00         100% I 100%



N63563127501 11/2/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� උපාG වංaකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     99,825.00           100% I 100%

N63563129500 11/2/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මඩපාත, ජ��Gය 

� �ණ�වHධනාරාම  Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     299,315.00         100% I 100%

N63563129501 11/2/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කැස්බෑව, ඇ³Dවල, 

ප!X�Aය � Zජය E�වHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     299,800.00         100% I 100%

N63563129502 11/2/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙබොරලැස්ග�ව, 

��ලෑව ෙබෝwරාජ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     200,000.00         100% I 100%

N63561830500 10/25/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO ෙහෝමාගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO පාස� සඳහා පාස� උපකරණ සහ කාHයාල 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     99,800.00           100% I 100%

N63563130501 11/2/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� හබරකඩ Zහාරස්ථ 

ධHමZජයාශම දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට ෙයොදා 

ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     179,930.00         90% I 100%

N63563130502 11/23/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙහෝමාගම, 

��ෙ�ගම � _ගතන!දනාරාම �රාණ Zහාරස්ථ � 

_ච�ෙතෝදය දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට 

ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම
456,220.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     410,403.80         90% I 100%

N63584830503 12/5/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     30,000.00           100% I 100%

N63563131500 11/2/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඇස්ව�ත උ"ර 

ආන!දාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     499,961.00         100% I 100%



N63563131501 11/2/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �තාවක�ර 

ඇස්ව�ත දmණ � ෙබෝwලංකාරම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     500,000.00         100% I 100%

N63563131503 11/2/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙබොර~ෙගොඩ � 

වHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     499,870.00         100% I 100%

N63563131504 11/2/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  �තාවක�ර, 

මාjfකාව�ත � Zජයාරාම මහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     299,972.00         100% I 100%

N63563132500 10/18/2016

���ගස්යාය පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොළඹ 05, 

ෙපො�ෙහේ!ෙගොඩ,  Zජය mමාර"ංග මාවත, ෙනො.171 � �ව�  

හෘදය ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     300,000.00         100% I 100%

N63563132501 11/2/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකො���Aය 

වා~කාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     499,685.00         100% I 100%

N63563133500 11/2/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පාYfක, හ�බරාව 

Xමලාරාම සමාw ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     399,935.00         100% I 100%

N63563143500 11/2/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �රගම උ¶ෙගොඩ 

Zකම<ලා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     674,975.00         90% I 100%

N63561144500 11/2/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙහොරණ පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ b�ෙගොඩ කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

N63561964500 12/28/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපය "ළ 5 ෙශේjය aෂ��ව 

ප�ඵල පවHධනය FIෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     999,000.00         100% I 100%



N62561110500 12/20/2016

බප/කැල/බෙ=ෙපොල මහා Zද�ාලෙO ජල ටැංFයf ඉ�FIම.

86,993.62           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     81,235.20           93% I 100%

N62563111501 11/30/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ���ගම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 90,270.00          90,270.00           90% I 100%

N62561830500 11/17/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට අය� බප/ෙහෝ/ ෙහෝමාගම මහා 

Zද�ාලය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

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

H61563101500 5/5/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙකො!ෙගොඩ��ල 

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     100,000.00         100% I 100%

H61563101501 5/5/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ��ල�Aය, nනZ!න ශා!ත 

$� ෙ;වස්ථාන  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     75,000.00           100% I 100%

N61561101502 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�/6 වන පා�� පා© මහ 

ZYහ� p8ෙO   සංවHධන කටu" EY FIම

74,858.50           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     74,858.50           100% I 100%

N61563101503 8/24/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අකරගම � ෛශලකලාරාම 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61561101504 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO නාවාන මහා Zද�ාලෙO 

සංවHධන කටu" EY  FIම

196,958.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     196,958.00         100% I 100%

H61561101505 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO හයවන පා�� පා©  

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY  FIම

74,858.50           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     74,858.50           100% I 100%



H61561101506 5/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ඥානාවාස  මහා Zද�ාලෙO  

¢ඩාංගනෙO  ඉ��  සංවHධන කටu" EY  FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     49,424.00           99% I 100%

H61561101507 5/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අස්සැ!නව�ත  පාථ8ක   

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY  FIම

40,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     40,000.00           100% I 100%

H61561101508 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මt�යවල පාථ8ක  

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY  FIම

242,435.99         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     242,432.00         100% I 100%

N61561101509 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙහොරගස්��ල පාථ8ක  

Zද�ාලෙO ¢ඩා �AෙO  ඉ��  සංවHධන කටu" EY  FIම

456,291.04         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     456,291.00         100% I 100%

H61561101510 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඕතරවාtය පාථ8ක  

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY  FIම

39,852.90           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     39,852.90           100% I 100%

H61561101511 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අකරගම කXෂ්ඨ  Zද�ාලෙO 

සංවHධන කටu" EY  FIම

90,515.60           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     90,515.60           100% I 100%

N61561101512 5/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�තැෙපොල වළග බා  මහා 

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY  FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     299,715.80         100% I 100%

H61561101513 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO 8�/නාවාන මහා Zද�ාලෙO  

¢ඩාංගනෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

232,522.20         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     232,522.00         100% I 100%

N61582801515 9/14/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  � Zජය ¢ඩා 

ස8�ය  සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක 

¢�කාව!ෙW ¢ඩා mසලතාවය! නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     24,800.00           99% I 100%



N61561801516 12/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  උ�ලලෙපොල පාථ8ක 

Zද�ාලය හා ෙකෙහ�ඇ�ල රණEංහ පාථ8ක Zද�ාලය යන 

පාස� සඳහා �Q ලබා [ම

33,220.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     33,110.00           100% I 100%

H61563102500 3/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�ලා�Aය ද8!නගහ ව�ත  

¨Hයෙ�Eකාරාම Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,787.00        200,000.00         100% I 100%

N61563102501 9/20/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වැGෙහේන සා!ත කPතා® 

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල  ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,020.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102502 3/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කටාන සා!ත ෙතෙHසා  

ෙ;වස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 105,300.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102503 3/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �Ãව රාජපfෂ�රය සා!ත 

]ෙසේවාස්  �XYෙW නව ෙදD මැY� ෙ;වස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,938.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102504 5/4/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �Ãව රාජපfෂ�ර නව 

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 109,146.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102505 5/26/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Eංග මා කාGෙකෝZ�   

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 53,345.00          50,000.00           100% I 100%

H61563102506 6/10/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ���ගස්කQව, ෙ�ස්ලP!  පාර 

� සංඝ8�තාරාම  Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය සඳහා 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,195.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102507 6/10/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ආtඅ බලම � ෙD~වනාරාම 

ධHමශාලා ෙගොඩනැ��ල ශම පදනම මත සංවHධනය FIම 

සඳහා අවශ� දව�ාධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,909.00          99,909.00           100% I 100%



H61563102508 7/11/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙක=ඨාශෙO F�ලා�Aය ¨Hයෙ�Eකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,565.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102509 7/11/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO මඩවල � ෙබෝÅ පාදපාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,720.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102510 7/11/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO y�ලව�ත � Zජය ෙබෝw 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,077.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102511 7/11/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO දැවෙමො=ටාව අභයරාජ  

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 1,400,473.00     100,000.00         100% I 100%

H61563102512 7/11/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ර;ෙදො~ව _ෙබෝධාරාම  

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,017.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102513 9/22/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  �"වාtය � Z_;ධාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�Gවල   ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,174.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102514 7/13/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  උද 8ට අෙශෝකාරාම  

Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය  ලබන E_ ද�ව!ෙW 

අධ�ා�8ක සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන  එ�  දහ  

අධ�ාපනය  සඳහා  ෙයොදා ග!නා  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,534.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102515 10/10/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම  අර�9 කරෙගන  ෙදමංහ!�ය ධHම 

රf�තාරාමය   Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,155.00        100,000.00         100% I 100%

H61563102516 8/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO � ෙබෝwපාදපාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,225.00        100,000.00         100% I 100%



H61563102517 10/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමෘ;wගම, අfකර 50, `ග�ව 

��A ජය_දHශනාරාම  Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 50,254.00          50,000.00           100% I 100%

H61563102518 10/26/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ම�මෙගොඩැ�ල � m�ස 

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,050.00        100,000.00         100% I 100%

N61563102519 10/26/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කටාන ශා!ත ෙතෙHසා 

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 150,075.00        150,000.00         100% I 100%

H61563102520 12/22/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කQනායක �Ãව නගර සභා 

�මාෙD ��A ජයවHධන�රය කෙතෝGත ෙ;වස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම  සඳහා 

දව�ාධාර ලබා [ම
70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     69,515.00           99% I 100%

N61563802521 12/22/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,635.00          99,635.00           100% I 100%

H61563103500 3/17/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ක=Qව ú;ධ ෆැ!Eස් �XYෙW  

ෙදDමැY�  ෙ;වස්ථානෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 199,987.50        199,987.50         100% I 100%

H61563103501 3/31/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  `ග�ව, F�ල!Ãව ශා!ත 

ෙජෝශ© ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 199,947.00        199,947.00         100% I 100%

H61563103502 3/17/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Y!ග��Aය , `ග�ව මWදලා 

ෙ;වස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 99,325.00          99,325.00           99% I 100%

H61561103505 5/4/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව සා!ත ම�යා ZYහෙ� 

ෙවොGෙබෝ�  ¢ඩා �AෙO සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     46,232.30           92% I 100%



H61561103506 5/4/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව සා!ත yතර මහා 

ZYහෙ�  සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     92,527.20           93% I 100%

H61563103507 8/3/2016

`ග�ව පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO සා!ත ම�යා ෙ;වස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu"  ශම පදනම මත EY 

FIම සඳහා  දව�ාධාර ලබා [ම

60,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 59,973.50          59,973.50           100% I 100%

N61561803508 6/29/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා 

[ම "G! පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය පවHධනය 

FIම
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 499,979.26        499,979.26         100% I 100%

N61563803510 9/27/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW  දහ  

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

470,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     469,104.00         100% I 100%

N61561803511 11/21/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

420,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 420,000.00        420,000.00         100% I 100%

H61563103512 12/22/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකො��කෙ�  පධාන 

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ��  සංවHධන කටu" EY 

FIම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 299,965.00        299,965.00         100% I 100%

N61561804501 3/9/2016

8�ව!ෙගොඩ    පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  යAයන ම�Zජය 

මංගල  $Gක ��ෙවනට ඡායා �ටප� ය!තයf  ලබා [ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     109,250.00         87% I 100%

N61561804502 3/30/2016

8�ව!ෙගොඩ   පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අ� අමා! �ස්G  මහා 

ZYහලට ම�A`�යා  ෙපොෙජfටH ය!ත �රය සමඟ ලබා [ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     74,900.00           100% I 100%

N61561104503 5/6/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙප�යාෙගොඩ ෙබෞ;ධ 

කXෂ්ඨ Zද�ාලෙO  සංවHධන කටu" EY FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     296,601.00         99% I 100%



H61561104504 6/10/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO පහළ මඩ පැ�ල කXෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO ප!� කාමර ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,757.60           100% I 100%

N61561804505 9/20/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�/ග�ඔ~ව අ� 

අමා! �ස්G   Zද�ාලයට ඡායා �ටප� ය!තයf සහ 

ප�ගණක උපාංග ලබා [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම
125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     124,640.00         100% I 100%

N61561804506 8/2/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  8�/නැදග�ව කjෂ්ඨ  

Zද�ා¬ය  'Hය වාදන   ක�ඩායමට   අවශ�  ඇ¶    ලබා [ම  

"G! පාස� ද�ව!ෙW කලා mසලතාවය! නංවා¬ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     75,000.00           100% I 100%

N61582804507 9/14/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

8�/ෙකෙහ�බ;දර [©�  ¢ඩා සමාජය යන ¢ඩා ස8�ය  

සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G!  ¢ඩක ¢�කාව!ෙW  

¢ඩා mසලතාවය! නංවා¬ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     19,850.00           99% I 100%

N61561105500 12/22/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක : 21 � මඩබාZට ගාම 

Xලධා� වසෙ  බප/8�  මඩබාZට කXෂ්ඨ Zද�ාලයට 

�Zෙසන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

186,905.10         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     186,905.10         100% I 100%

N61582805501 9/2/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා 

mසලතාවය! නංවා¬ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     399,425.00         100% I 100%

N61584805502 9/28/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� `Iගම ශා!ත ම�යා 

ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� 

ද�ව!ෙW  අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

15,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     15,000.00           100% I 100%

N61561805503 9/28/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/8� ෙද�වල ඕ�ක= මහා 

Zද�ාලය සඳහා සංøත උපකරණ ලබා [ම "G! පාස�  EY  

ද�ව!ෙW කලා mසලතාවය! නංවා¬ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     25,000.00           100% I 100%

N61582805504 10/7/2016

`Iගම පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා 

mසලතාවය!  නංවා¬ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     299,400.00         100% I 100%



N61561806500 6/9/2016

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  වලGය;ද එ�ලfකල 

E� _මංගල මහා  ��ෙවනට ඡායා �ටප� ය!තයf සහ 

ම�A`�යා  ෙපොෙජfටH ය!තය  සහ  �රය   ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     193,640.00         97% I 100%

N61561806501 3/30/2016

අ�තනග�ල    පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අ� අස්හH  මහා 

ZYහලට ම�A`�යා ෙපොෙජfටH ය!ත  �රය සමඟ ලබා [ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     72,000.00           96% I 100%

N61561806502 3/30/2016

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  උhෙගොඩ අරෆා  

ZYහලට ම�A`�යා ෙපොෙජfටH ය!ත  �රය සමඟ ලබා [ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     72,000.00           96% I 100%

H61563106503 6/16/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙDබඩග�ල ZෙDකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,985.00           100% I 100%

N61561806504 7/11/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙගොරකෙදXය  කjෂ්ඨ 

Zද�ාලයට ©ලාස්Af �Q ලබා [ම "G! E_ ද�ව!ෙW 

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     49,770.00           100% I 100%

N61561806505 9/28/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග  mරවලාන 

කjෂ්ඨ  Zද�ාලෙO aෂ�නාPකාව! සඳහා Xල කබා ලබා [ම 

"G!  පාසෙ�  bණා�මක ත��වය  නංවා¬ම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     30,000.00           100% I 100%

N61561807500 6/10/2016

ග පහ     පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බ�ඩාරව�ත Zද�ාවංශ මහා 

  ��ෙවනට ම�A`tයා ෙපොෙජfටH  ය!තය සහ  �රය   ලබා 

[ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     72,000.00           96% I 100%

H61563107501 5/4/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අ�9ෙගොඩ � අමර 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00         100% I 100%

H61561107502 5/6/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පරක!ෙදjය � පැරm බා මහ 

ZYහෙ�  සංවHධන කටu" EY FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     281,171.05         94% I 100%



H61563107503 5/4/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පරක!ෙදjය � �රEංහ 

��ෙව! Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ�  ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00         100% I 100%

N61582807504 9/14/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ග /F�åZට ස්ෙට© 

ව! �ඩා සමාජය  සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක 

¢�කාව!ෙW ¢ඩා mසලතාවය! නංවා¬ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 19,900.00          19,900.00           100% I 100%

N61561807505 7/11/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ග /ගෙ���ල 8ෙද�ලZට 

 ෙසනර� කjෂ්ඨ Zද�ාලයට උපකරණ ලබා [ම "G! E_ 

ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     30,000.00           100% I 100%

N61561807506 8/12/2016

ග පහ  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/ග /ෙබ ��ල 

කරණෑක��ල ගා8j කXෂ්ඨ Zද�ාලයට ෙෆොෙටෝ ෙකො� 

ය!තයf   ලබා [ම "G!  පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

N61561807508 12/27/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO යfකල � ච!දෙජෝ½  මහා 

Zද�ාලයට කාHයා¬ය උපකරණ ලබා [ම

39,230.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     38,382.00           98% I 100%

N61561807509 12/30/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ  ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

225,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     225,000.00         100% I 100%

H61563108500 2/18/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Xව!දම � cෙගෝධාරාම $Gක 

��ෙව! Zහාරස්ථානෙO  ෙගොඩනැ�G වල ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 149,760.00        149,760.00         100% I 100%

H61563108501 2/18/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO යfකhව � ස;ධHෙමෝදයාරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ   අධ�ාපනය  ලබා[මට  ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ�Gවල ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,715.05           100% I 100%

H61563108502 2/18/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මාඑ§ය �වfව�ත � ධHමාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G වල ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     74,986.70           100% I 100%



N61561808503 10/13/2016

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Xව!දම  �  Xෙගෝධාරාම 

$Gක   ��ෙවනට  ම�A`�යා  ෙපොෙජfටH  ය!තය හා  

�රය   ලබා [ම

94,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     94,000.00           100% I 100%

H61563108504 7/11/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ජාඇල Zfෙෂෝප මාතා  

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,917.00           100% I 100%

N61563108505 7/13/2016

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  යfකhව � ස;ධHෙමෝදයාරාම 

  Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය  ලබන E_ ද�ව!ෙW 

අධ�ා�8ක සංවHධනය නංවා¬ම අර�9 කරෙගන  එ� දහ  

අධ�ාපනය  සඳහා  ෙයොදා ග!නා  ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,901.00           100% I 100%

N61561608506 8/22/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Xව!දම {නරාජ Zද�ාලය සඳහා 

පාප!Y ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G!  පාස� ¢ඩක 

¢�කාව!ෙW ¢ඩා mසලතාවය නංවා¬ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     149,780.00         100% I 100%

H61563108507 8/22/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO "ඩැ�ල අඩfකල ෙ;වමාතා  

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,782.00         100% I 100%

N61582808509 9/14/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ව�ෙපොල 

ෙසොෙහොuෙරෝ ¢ඩා සමාජය සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම 

"G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා mසලතාවය නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,400.00           98% I 100%

N61582808510 10/13/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාපදං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා 

mසලතාවය! නංවා¬ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     150,000.00         100% I 100%

N61561808511 11/18/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ පාස� 

අධ�ාපනය  ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම 

"G! ඔ�!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

1,100,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     1,099,878.20      100% I 100%

N61563809500 10/20/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� හැඳළ �රාණ 

Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා  උපකරණ ලබා [ම

102,120.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 102,120.00        102,120.00         100% I 100%



H61563109501 10/14/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මාෙබෝල ෙ;ව ආෙරෝග�මාතා    

 ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N61561809502 9/26/2016

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ ¡!ෙක!ද  මහා 

ZYහල සඳහා �.�.�.�. කැමරා ප;ධ�යf ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

N61561810500 9/13/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාස�වල  ඉෙග�ම ලබන  අh 

ආදාය  ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     499,646.00         100% I 100%

H61561110501 3/14/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ධHමදH< පාථ8ක Zද�ාලෙO ¢ඩා 

�Aය සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     162,692.00         81% I 100%

N61561810502 8/2/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රාගම, m�mලාව, ෙරෝමා®  

කෙතෝGක   Zද�ාලෙO ( m�mලාව ශා!ත ලාසරස් ZYහල )  

'Hය වාදක ක�ඩායම සඳහා  අවශ�    ඇ¶    ලබා [ම "G! 

පාස� ද�ව!ෙW කලා mසලතාවය! නංවා¬ම
125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     125,000.00         100% I 100%

N61561810503 9/21/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/කැළ  Zද�ාෙලෝක ZYහල 

සඳහා   'Hය වාදන භා�ඩ  ලබා [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW 

කලා mසලතාවය! නංවා¬ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     73,600.00           74% I 100%

N61561810504 9/21/2016

මහර  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බප/කැළ q��Aය මහා ZYහෙ� 

ගෘහ Zද�ාගාරය සඳහා ZYG උපකරණ   ලබා [ම "G! පාස� 

ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     83,315.00           83% I 100%

N61561810505 9/26/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ උh�ල �ර Zජයබා මහා 

ZYහල සඳහා �.�.�.�. කැමරා ප;ධ�යf ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     200,000.00         100% I 100%

N61582810506 10/5/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා 

mසලතාවය! නංවා¬ම

450,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 449,750.00        449,750.00         100% I 100%



N61561811500 3/30/2016

ෙදො ෙ©  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  F�åවැල සංඝ8�තා බාGකා 

Zද�ාලෙO  බට�ර 'Hය වාදක ක�ඩායමට  අවශ�  ඇ¶   

ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     200,000.00         100% I 100%

N61561811501 3/30/2016

ෙදො ෙ©  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙදො ෙ©  පාථ8ක  

Zද�ාලෙO අපර�ග 'Hය වාදක ක�ඩායමට  අවශ�  භා�ඩ 

ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     98,050.00           98% I 100%

N61561811502 5/19/2016

ෙදො ෙ©  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  F�åවැල මහා Zද�ාලෙO  

අපර�ග 'Hය වාදක ක�ඩායමට  අවශ�   ඇ¶  හා උපකරණ  

ලබා [ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     150,000.00         100% I 100%

N61561811503 3/30/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රදාවාන මහගමෙසේකර මහා 

Zද�ාලෙO ෙපර�ග 'Hය වාදක ක�ඩායමට  අවශ�  ඇ¶  හා 

උපකරණ  ලබා [ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     150,000.00         100% I 100%

N61563811505 10/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙD�ගම � 

_මංගලරාමෙO � පඤ්ඤාන!ද දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW  දහ   

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම
55,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 53,600.00          53,600.00           97% I 100%

N61561812500 3/30/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�-�බාරf  පාථ8ක  ZYහල 

සඳහා h©ෙලෝ ය!තයf ලබා [ම

425,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     408,924.00         96% I 100%

H61563112501 7/8/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Eයඹලාෙ©ව�ත ස ෙබෝÅ  

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     374,775.70         94% I 100%

N61561812502 7/12/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස�ගස්ක!ද Zශාඛා බාGකා 

Zද�ාලෙO ගෘහ Zද�ාගාරයට අවශ� උපකරණ  ලබා [ම "G! 

E_ ද�ව!ෙW අධ�ාපනය ධා�තාවය  නංවා¬ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     97,790.00           98% I 100%

N61563112503 7/13/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙද�ෙගොඩ සමර�වාකර 

�ලකර�නාරාම   Zහාරස්ථානෙO   ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY FIම "G! පජාවෙW අධ�ා�8ක 

සංවHධනය නංවා¬ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     98,544.00           99% I 100%



N61582812504 9/2/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා 

mසලතාවය! නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     99,850.00           100% I 100%

N61561812506 11/10/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ  ලබා [ම 

"G! පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන  ධා�තාවය නංවා¬ම

550,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     549,999.60         100% I 100%

N61563813500 9/2/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කැළjය, අංක : 

596/1 � ��A ෙහේමමාG ආරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන ධා�කාවය නංවා¬ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     50,000.00           100% I 100%

H61582121500 4/4/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ - 02, ස්Qව= ��ෙO, 

මහ� Xවාස සංnHණය �Qපස ඇ� රජය ස" අHෂා� ළමා 

�ඩාංගණ p8ෙO පෙසක පජා ශාලාවf ඉ� FIම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     693,383.50         99% I 100%

N61561821501 4/22/2016

ෙකොළඹ ©රාණ.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙකො හ සා ZYහල 

සඳහා බට�ර 'Hය වාදන උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     200,000.00         100% I 100%

N61561821502 4/22/2016

ෙකොළඹ ©රාල.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙකො ශා!ත 

ෙසබස්�ය! Eංහල Z;යාසලයට ©ලාස්Af �Q ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     96,296.00           96% I 100%

N61563821503 4/22/2016

ෙකොළඹ ©රාද.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �ස්G  

ෙ;වස්ථාන දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා [ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     239,435.00         96% I 100%

H61563121505 5/9/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ¦ ෙබෝwරාජාරාම 

Zහරස්ථානය අ~�වැtයා F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     193,680.00         97% I 100%

N61561921506 5/16/2016

ෙකොළඹ අûයාමපන කලාපෙO E_ ද�ව! සඳහා අûයා◌ිපන 

©�වHධන වැඩසටහනf ෙලස නායක�ව ��9 වැඩසටහ! 

පැවැ�Zම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     441,468.57         88% I 100%



H61563121508 6/9/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¦ ස;ධHමාරාමය ZහාරෙO 

දහ  පාසැ� ෙගොඩනැ��ල ශම පදන8! ප�සංස්කරණ F�ම  

සඳහා දව� ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     49,686.00           99% I 100%

H61563121510 6/28/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 15, ෙමෝදර මහා 

Zශ්9 ෙකෝZෙල�  සංවHධන කටu" EY FIම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     699,930.00         100% I 100%

H61563121511 9/14/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 15 ෙමෝදර ශා!ත 

ෙජො! ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය F�ම සඳහා  

ශම පදනම මත දව� ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     299,762.00         100% I 100%

N61561821512 8/29/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     249,990.00         100% I 100%

N61584821513 12/21/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙපර පාස� ද�ව!ෙW 

mසලතා පවHධනය ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     143,550.00         96% I 100%

N61582821514 12/21/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¢ඩා පවHධනය සඳහා 

Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     124,650.00         100% I 100%

H61563121517 10/18/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අfබාH ෙ�!,ෙකොළඹ 12, 

ෙබෝw�fඛාරාම ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය F�ම 

සදහා දව�ාධාර ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     149,400.00         100% I 100%

N61582821518 10/18/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �ඩා පවHධනය සඳහා ස්වශf� 

මානව සංවHධන සමාw ෙයෞවන හා �ඩා සමාජය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

N61561121519 11/15/2016

ෙකොළඔ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 14 ,ඇ!තXස් ෙදමල 

Zද�ාලෙO ෙතමහ� ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය F�ම.

70,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     49,135.90           70% I 100%



N61563921520 11/15/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO {ව�වන �;ගලP!ෙW කලා 

කටu" පවHධනය සඳහා කලා හා සංස්කෘ�ක පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම අ�යර 2

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         100% I 100%

N61582121521 11/22/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ - 02, ස්Qව= ��ෙO, 

මහ� Xවාස සංnHණය �Qපස ඇ� රජය ස" අHෂා� ළමා 

�ඩාංගණ p8ෙO පෙසක ඇ� පජා ශාලාෙD ඉ�� වැඩ Xම 

F�ම
800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     776,154.50         97% I 100%

N61563121522 11/29/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� Gයාප�ං� 

ප!ස�වල ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,290.00           99% I 100%

N61561821523 12/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාË ප��වල 

පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා�ම අ�යර 2

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     299,980.00         100% I 100%

H61561121524 12/15/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 12 බප/ෙකො/ කනප� 

බාGකා මහා Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G  අ~�වැtයා F�ම

130,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     127,609.35         98% I 100%

N61561822500 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අh ආදාය ලාÑ ප��වල E_ ද�ව! හට ඉෙග�  

ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     200,000.00         100% I 100%

N61563822501 6/16/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� වැ�ල �Aය 

Zමලාරාම දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     74,993.50           100% I 100%

H61563122502 6/16/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 

ෙකොෙළො!නාව ආන!දාරාමෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     74,993.50           100% I 100%

N61563922503 6/16/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� අරභයා 

ආග8ක හා සංස්කෘ�ක පවHධන වැඩ සටහ! පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,371.00           66% I 100%



H61563122504 9/6/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඇ�ෙහේන 

ෙගොතQව ර�නසාර Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

F�ම සඳහා ශම පදනම මත දව� ලබා [ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,995.00           100% I 100%

N61563822506 11/15/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¦ නාග මහා 

ZහාරෙO දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,708.00           99% I 100%

H61563123501 5/12/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ඔෙ�ෙසේකර�ර 

අËනවාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  පාස� ෙගොඩනැ��ල ශම 

පදන8! සංවHධනය F�ම සඳහා දව� ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     199,894.00         100% I 100%

N61561823502 8/22/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO පැලැ!ව�ත ධHමපාල 

පාථ8ක Zද�ාලය ෙවත පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

 

 
250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     248,767.50         100% I 100%

N61582823503 9/26/2016

�  ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¢ඩා mසලතා 

පවHධනය සඳහා රාජ��ය ෙපො�ව�ත එfස� ¢ඩා සමාජයට 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     24,525.00           98% I 100%

N61561823504 9/26/2016

¦ ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපයට අය� කhෙවල, 

තලාෙහේන මහා Zද�ාලය සඳහා h©ෙලෝ �දණ ය!තයf 

ලබා[ම

350,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     349,945.00         100% I 100%

N61582823505 10/18/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ර�න කjෂ්ඨ Zද�ාලය 

සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා 

[ම

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     43,600.00           87% I 100%

N61561923506 11/10/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO අධ�ාපන පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම අ�යර 2

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     50,000.00           100% I 100%

H61561124502 6/6/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ලංකා සභා කXෂ්ඨ ZYහ� 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY  F�ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     123,671.65         99% I 100%



N61563924503 6/6/2016

කhෙවල පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO සංස්කෘ�ක හා ප�සර 

පවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     150,000.00         100% I 100%

H61563124504 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොක!දර ��A Gයාප�ං� 

E� _�ල ධHම XෙfතනෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,999.50           100% I 100%

H61563124505 12/19/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොක!දර ��A Gයාප�ං� � 

ස q;ධ ජය!� දf�ණාරාමෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,150.00           98% I 100%

H61561124506 6/9/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ��A රණාල  ආදHශ 

Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     345,840.92         99% I 100%

N61563824507 9/15/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බ�තර��ල �නA 

m�ෙH E� _ච�ත වHධන ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

F�ම සඳහා ශම පදනම මත දව�  ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     74,100.00           99% I 100%

N61563824508 6/28/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සදහා 

උපකරණ ලබා[ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     58,925.00           98% I 100%

H61563124510 7/21/2016

කhෙවල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� Gයාප�ං� ව�ෙපොල 

Zමල Zහරස්ථානය ශම පදනම මත දව� ලබා [ සංවHධනය 

F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,725.00           99% I 100%

H61563124511 10/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අmෙHෙගොඩ අËනවාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     34,125.00           98% I 100%

H61561124512 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දැtග�ව � ෙ;ව8�ත මහා 

Zද�ාල සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     49,761.00           100% I 100%



N61582824513 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 1. ජයවඩනගම 

¢ඩා සමාජය හා 2. බටෙපොත ¢ඩා සමාජය යන ¢ඩා ස8� 

සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW 

¢ඩා mසලතාවය නංවා¬ම - එf ස8�යකට �.25000/-බැ�!
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,110.00           98% I 100%

H61563124514 10/19/2016

කhෙවල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බටෙපොත _දHශනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G  සංවHධන  FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,500.00           99% I 100%

H61563124515 10/19/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  මuරපාද Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G  සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,750.00           100% I 100%

H61561124516 10/11/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO බප/ජය තලංගම _ෙබෝw 

කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙස�ල  8Yල අ~�වැtයා F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     152,964.10         76% I 100%

H61561124517 9/26/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO බප/ජය බ�තර��ල 

ඉ!දෙජෝ� Zද�ාලෙO වහලය අ~�වැtයා F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 0% O 0%

H61563124519 12/19/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොරෙතොට රජමහා ZහාරෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,250.00           98% I 100%

N61563824520 10/26/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල දmණ 

ශාසනාරfෂක බල ම�ඩලෙO දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     74,600.00           99% I 100%

H61563124521 10/27/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 

ෙකොස්ව�ත,තලංගම,Gයාප�ං� E� න!දාරාම Zහරස්ථ 

ෙබෝÅ! වහ!ෙසේ වටා ර! වැටf ඉ[ F�ම

185,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     184,800.00         100% I 100%

N61563824523 11/22/2016

කhෙවල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපෝෙH EලZමල 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,652.56           100% I 100%



N61582824524 11/23/2016

කhෙවල පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� Gයාප�ං� �ඩා 

සමාජ ෙවත �ඩා භා�ඩ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     100,000.00         100% I 100%

N61561825500 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාලප�ල Zජයෙඝෝෂ ZYහලට 

අවශ� පාසැ� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     199,900.00         100% I 100%

N61563825501 6/28/2016

මහරගම පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සදහා 

උපකරණ ලබා[ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     89,460.00           99% I 100%

H61563125503 9/1/2016

මහරගම  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ධ 8!ද 

Zහරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත දව� ලබා [ 

සංවHධනය F�ම  

 

 
450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     449,650.00         100% I 100%

H61563125504 9/13/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO තලව"ෙගොඩ E�න!ද 

ෙජෝ�කාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන 

කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     48,725.40           97% I 100%

H61563126501 7/15/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� සදහ  ZහාරෙO 

සංවHධන කටu" EY F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,996.00           100% I 100%

N61563126504 10/25/2016

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස�වල 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     199,830.00         100% I 100%

N61563826505 10/25/2016

ර�මලාන පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බෙඩෝZට ,ග�Fස්ස ��A 

Gයාප�ං� � ජන!දාරාමෙO දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,000.00           98% I 100%

N61563826506 11/15/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� E� ZමලE� දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     93,150.00           93% I 100%



N61563827501 10/6/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO � ශා!තාරාම Zහරස්ථානෙO 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     29,400.00           98% I 100%

N61561827502 10/25/2016

ෙද�වල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  බප/�§ �ෙWෙගොඩ ශා!ත 

ෙජොස© බාGකා ZYහලට ඡායා �ටප� ය!තයf ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     91,885.00           92% I 100%

H61563128501 7/14/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උඩ��ල ,අ�ලාන ,ෙමොරQව 

��A Gයාප�ං� � ආන!ද ෙබෝw ZහාරෙO සංවHධන කටu" 

EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,970.00           100% I 100%

N61561828502 6/28/2016

ෙමොරQව, රාවතාව�ත ෙමෙතෝ�ස්ත ZYහලට පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     46,849.00           94% I 100%

N61561828503 7/5/2016

y§ය!දල අධ�ාපන කලාපෙO bණා�මක අධ�ාපනය 

පවHධනය F�ම සඳහා පාස� ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     474,135.00         95% I 100%

N61584828504 7/5/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,766.73           100% I 100%

N61563828505 7/5/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ආග8ක පවHධනය සඳහා 

Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,587.50         100% I 100%

N61582828506 8/19/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �ඩා පවHධනය සදහා 

Gයාප�ං�  �ඩා ස8� ෙවත �ඩා උපකරණ ලබා�ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     148,630.00         99% I 100%

N61561828507 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     199,745.00         100% I 100%



N61561828508 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     200,000.00         100% I 100%

N61582828509 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �ඩා පවHධනය සඳහා 

Gයාප�ං� සරE ¢ඩා සමාජයට උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     24,810.00           99% I 100%

N61563128510 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස�වල 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     399,687.80         100% I 100%

H61563128511 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO නව ගා� පාර,ෙමොරQව ��A � 

කල�ාණ ෙබෝw�ර �රසබ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම 

පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා දව� ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     149,860.00         100% I 100%

N61563828512 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� _න!ෙදෝපන!ද 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,615.12           100% I 100%

N61561628513 11/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ෙමොරQව ද ෙසොPසා ZYහලට 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     49,250.00           99% I 100%

H61563128515 12/15/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� Gයාප�ං� ආග8ක 

ස්ථානවල ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     100,000.00         100% I 100%

N61563929500 5/9/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස�වලට 

උපකරණ ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     24,903.93           100% I 100%

H61563129502 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO Xව!�tය, ¦ මෙහේ!දරාම 

Zහාරස්ථානෙO දහ  පාස� ෙගොඩනැ��ල ශම පදන8! 

සංවHධනය F�ම සඳහා දව� ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     43,875.00           88% I 100%



H61563129503 5/12/2016

කැස්බෑව පා .ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ර�තන�Aය, 

පරමවHධනාරාම Zහාරස්ථානය ශම පදන8! සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව� ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,880.00           100% I 100%

N61561829505 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO හ��ට එස්.ඕ.එස් Zද�ාලය 

ෙවත පාසැ� උපකරණ ලබා[ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     250,000.00         100% I 100%

N61584829506 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙපර පාස� ෙවත උපකරණ 

ලබා[ම

 

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     250,000.00         100% I 100%

H61563129507 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO පැල!ව�ත � ඥාන�ලක 

Zහරස්ථාන ෙගොඩනැ��ල දව� ලබා [ ශම පදන8! 

සංවHධනය F�ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     79,325.00           99% I 100%

H61563129508 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO නා  ප�9ව අ ෙශෝකාරාම 

Zහරස්ථාන ෙගොඩනැ��ල දව� ලබා [ ශම පදන8! 

සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,850.00           100% I 100%

H61563129509 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වෑවල ධ ම�නරාම Zහරස්ථාන 

ෙගොඩනැ��ල දව� ලබා [ ශම පදන8! සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% Q 0%

H61563129510 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙDරහැර ගංගාරාම Zහරස්ථාන 

ෙගොඩනැ��ල දව�  ලබා [ ශම පදන8! සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,855.00           100% I 100%

H61563129511 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වෑවල ගංගාරාම Zහරස්ථාන 

ෙගොඩනැ��ල දව�  ලබා [ ශම පදන8! සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,855.00           100% I 100%

H61563129512 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO " ෙබෝZල � ස;ධHමාරාම 

Zහරස්ථාන ෙගොඩනැ��ල දව� ලබා [ ශම පදන8! 

සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,895.00           100% I 100%



H61563129513 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO.වෑවල ú;ධ �   ලා!සරස් 

�XY!ෙW ෙ;වස්ථානය දව�  ලබා [ ශම පදන8! සංවHධනය 

F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

N61563829515 8/19/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO දහ  පාස� සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,920.00           100% I 100%

H61563129516 9/6/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� _ෙබෝÅ 

ෙ;වස්ථානය ශම පදනම මත දව�  ලබා [ සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,441.95           99% I 100%

N61563129517 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආරfෂා FIෙ  අර�ණ ඇ�ව 

ෙබ�ල!Zල රජමහා ZහාරෙO  ඇසල මහා ෙපරහැර පැවැ�Zම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

N61563929518 10/18/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW  කලා හා සංස්කෘ�ක 

හැFයාව! පවHධනය F�ම සඳහා වැඩසටහනf පැවැ��ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     399,960.00         100% I 100%

H61561129519 9/26/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඇ�Dවල Zද�ාෙලෝක 

Zද�ාලෙO p8ෙO ෙසෝදා පා~ව නවතා සංවHධනය F�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     136,100.50         91% I 100%

N61584829520 10/18/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම "G! ද�ව!ෙW mසලතා පවHධනය F�ම 

අ�යර 2

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,725.00           99% I 100%

N61563129521 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� Zහරස්ථාන 

ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     349,210.00         100% I 100%

N61563129522 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙDරහැර ගංගාරාම �රාණ 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G  සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,575.00         100% I 100%



N61563829523 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරාග� Gයාප�ං� දහ  

පාස� සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     289,411.48         96% I 100%

N61563129525 11/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙතෝරා ග� 

Zහරස්ථානවල ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම

509,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     508,500.00         100% I 100%

H61563129526 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බටකැ�තර ¦ 

_මනාරාම �රාණ ZහාරෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

N61561830501 4/20/2016

ෙහෝමාගම ©රාෂ.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� ෙලනගල ;Z�ක 

කjෂ්ඨ Z;යාහලෙO ©�ධාන ශාලාවට ©ලාස්Af �Q ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

N61561830503 6/9/2016

බටවල කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO රංග ශාලාව සඳහා �රයf ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

N61563930505 6/28/2016

ෙලෝක ළමා �නය ෙව�ෙව! ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 

ද� දැ�ය! සඳහා සංස්කෘ�ක පවHධන වැඩ සටහනf 

පැවැ��ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     599,300.00         100% I 100%

N61563930507 12/21/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO  ෙතෝරා ග� දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,219.08           99% I 100%

N61584830508 9/13/2016

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO G=�  ෙරෝස් ෙපර පාස� 

ද�ව!ෙW mසලතා පවHධනය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     14,485.50           97% I 100%

N61563830511 10/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඇ��ගල රජමහා 

ZහාරෙO ¦ සාරාන!ද දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     25,000.00           100% I 100%



N61563130513 11/10/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පනාෙගොඩ �රාණ 

රජමහා ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය 

F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම අ�යර 3

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N61563130516 11/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �යගම � ශාල 

වනාරාම Zහරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     89,898.50           90% I 100%

N61561831500 5/12/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හංවැ�ල, රාජEංහ මධ� මහා 

Zද�ාලයට පාසැ� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

N61561831501 9/20/2016

බප/ෙහෝ මායාY!න මහා Zද�ාලෙO ෙපර�ග 'Hය වාදක 

ක�ඩායමට ඇY  ක=ටල ලබා[ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     300,000.00         100% I 100%

N61563131504 10/25/2016

Eතාවක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� Zහරස්ථාන හා 

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම

360,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     359,870.00         100% I 100%

H61563131506 12/14/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� E� ජය ෙබෝw 

Zහරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     34,960.00           100% I 100%

H61561132501 7/10/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 05, මහාමාත� 

ZYහෙල� සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,991.45           100% I 100%

H61563132502 10/26/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO ධHමYත Zහරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY F�ම සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     98,096.40           98% I 100%

H61563132503 11/9/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� F�ල ආශමය 

Zහරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     99,854.00           100% I 100%



N61561832504 10/25/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     199,980.00         100% I 100%

N61563832505 10/18/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO F�ළපන ¦ �Hවාරාම 

Zහරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     35,000.00           100% I 100%

N61563832506 12/22/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� Gයාප�ං� 

�!Y දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     499,821.20         100% I 100%

N61563833500 6/28/2016

පාYfක පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙහොරගල ¦ 

bණ�ලකාරාම Zහාරස්ථානෙO පව�වාෙගන යන දහ  පාසැල 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     46,543.92           93% I 100%

H61563133501 7/20/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හ�ෙපව�ත � ඥානාන!ද 

Zහරස්ථානෙO සංවHධන කටu"  F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     49,938.00           100% I 100%

N61563133502 10/25/2016

පාYfක පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� Zහරස්ථාන හා 

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     249,535.20         100% I 100%

H61563141501 4/29/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා  Gයාප�ං� �රණ, පරණව�ත 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

H61561141502 6/9/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� වා;Yව මධ� පාථ8ක Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

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

H61561141505 7/13/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� 699 ඒ වා;Yව දmණ ගා. X. වසෙ  ��A වා;Yව බාGකා 

Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

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



H61563141506 7/13/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා ගා`ය ෙපොY යAතල පහ_ක  

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� වා;Yව ZෙDකාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     49,930.00           100% I 100%

H61563141507 8/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� වලපල අ�යරතනාරාම Zහාරස්ථාෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     47,500.00           95% I 100%

N61561841508 10/26/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� බප/පානYර න���ව E� �ව¬ Zද�ාලය සඳහා 

ෙෆොෙටෝෙකො� ය!තයf ලබා[ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     150,000.00         100% I 100%

H61561141509 10/31/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� වා;Yව බාGකා Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     74,618.00           99% I 100%

N61561841510 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/පානYර මහානාම මහා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  

නංවා¬ම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841511 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/අගමැ� බාGකා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841512 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/පානYර රාජnය Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841513 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/තfසලා මහා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841514 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ෙහොෙH"hව ච!දෙසේකර මහා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  

නංවා¬ම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%



N61561841515 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/මාල��ල මහා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841516 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/වා;Yව බාGකා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841517 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/වෑකඩ ෙබෞ;ධාෙලෝක මහා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  

නංවා¬ම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841518 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/පානYර උපාධ�ා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841519 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/න���ව E� �ව¬ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  

නංවා¬ම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841520 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/m�©���ල Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841521 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/වා;Yව ධHමපාල මහා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  

නංවා¬ම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841522 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/වා;Yව ශා!ත ම�යා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  

නංවා¬ම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841523 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/ෙමො�Gෙගොඩ කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  

නංවා¬ම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%



N61561841524 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/වා;Yව මධ� පාථ8ක Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q 

අ~�වැtයා FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  

නංවා¬ම
35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61561841525 11/28/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ක~/වා;Yව මධ� මහා Zද�ාලෙO ෙඩස් �Q අ~�වැtයා 

FIම ම�! පාස� E_!ෙW ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ක~තර -                     35,000.00           100% I 100%

N61563142500 5/3/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� ක~තර දmණ, 

ඉ~fව�ත, ¡නAය!ගල � _ගතන!දනාරාම Zහාරස්ථානය 

ශම පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

H61563142501 6/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� ෙමොෙරො!"hව � මහා ෙබෝw 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

H61563142502 6/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� ෙමොෙරො!"hව ස�qY Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     25,000.00           100% I 100%

H61563142503 7/27/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය සඳහා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� mඩා ෙගෝනÃව, ෙමෙරො!"hව උ�තරෙ��යාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     50,000.00           100% I 100%

H61563142504 8/2/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  පවHධනය 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� �ගෙගොඩ, වස්කhව නාග�fඛාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     75,000.00           100% I 100%

H61563142505 7/29/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය හා ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� ඈතගම � ජයවHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

H61563142506 7/29/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය හා ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� ඈතගම � තෙපෝධනාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%



N61563142507 11/11/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� කල��ල ෙS_ ª§¶ ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
820,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     820,000.00         100% I 100%

H61563143501 6/13/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා  Gයාප�ං� ධHමාෙලෝක 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     89,975.00           90% I 100%

H61561143502 4/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO බ�ඩාරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO මහZල කjෂ්ඨ Zද�ාලය සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,200.00           99% I 100%

H61563143504 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� ර�fකන රාජමහා 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     134,975.00         90% I 100%

H61563143505 6/20/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා ගා`ය ෙපොY යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIෙ  අර�j! Gයාප�ං� �දාගම �රාණ මහා 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     44,975.00           90% I 100%

H61563143506 7/8/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා ගා`ය ෙපොY යAතල පහ_ක  

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� �ංවල පාඨ¬�fඛාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     89,975.00           90% I 100%

H61563143507 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය  සඳහා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ෙ  අර�j!  

Gයාප�ං� බ�ඩාරගම � ධHමාෙලෝක Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,536.00           99% I 100%

N61561843508 7/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO බ�ඩාරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල මහා Zද�ාලය සඳහා ෙපොY ඇම"  

ප;ධ�යf ලබා[ම ම�! සමාජ යAතල පහ_ක  �u9 FIම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     99,000.00           99% I 100%

N61561843509 7/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO බ�ඩාරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසයට අය� F ම!"ඩාව _මනෙජෝ� Zද�ාලය සඳහා 

ෙපොY ඇම"  ප;ධ�යf ලබා[ම  ම�! සමාජ යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     48,950.00           98% I 100%



H61563143510 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  �u9 FIම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� ව�ගම � _Z_;ධාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,170.00           98% I 100%

N61563144500 6/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය හා ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� $ණගම � ෙ;Z!දාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා 

 

දව�ාධාර ලබා[ම 75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     74,100.00           99% I 100%

H61563144501 6/9/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය 

උෙදසා Gයාප�ං� ෙහොරණ, $ණගම, ව�ලගලව�ත ෙබෝwම~ 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     79,950.00           100% I 100%

H61563144502 6/9/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය 

උෙදසා Gයාප�ං� ෙගෝනපල හ!�ය, m�ක දmණ �රාණ � 

මහා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,143.00           98% I 100%

H61563144503 7/28/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� ෙමොරගහෙහේන � üHවාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,140.00           98% I 100%

H61563144504 7/28/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� ෙහොරණ, mඩා උhව නාල!දා ��ෙව! ෙබෝධම~ 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,140.00           98% I 100%

H61563144505 7/28/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� ෙහොරණ, වෑවල, ඉEපතනාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,650.00           99% I 100%



H61563144506 8/10/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය සඳහා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� ඔලෙබොhව, ෙගෝනපල හ!�ය, � ස q;ධාෙලෝක 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,980.00           100% I 100%

H61563144507 9/30/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� � �Hවාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     200,000.00         100% I 100%

H61563144508 9/30/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ඉEපත Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00         100% I 100%

H61563145500 8/2/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය හා ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� අ��වාෙතොට � Z_;ධ තෙපෝදනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     99,960.00           100% I 100%

H61563146500 8/23/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY යAතල පහ_ක  සංවHධනය 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� ෙකොබවක � _මනාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     149,800.00         100% I 100%

H61563146501 9/7/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� හ�ව"ර Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     199,390.00         100% I 100%

H61563146502 9/7/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW 

ආධ�ා�8කසංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ෙ;ව��ල 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     249,960.00         100% I 100%

H61563148501 7/29/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය හා ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� පයාගල ෙගොරකෙදjය � ලංකාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61563149500 5/3/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� බට��ලක!ද 

ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     349,874.00         100% I 100%



N61563149503 6/7/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය හා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� වෑ�තෑව ෙප�තක!ද � ෛම× ෙයෝගාශමෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම 300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     299,145.00         100% I 100%

H61561149505 8/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� ම"ගම ශා!ත ෙ � මහා Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

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

H61563149506 8/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� ම"ගම ෙබෝ�Aය � <ලවංශාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම 100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,550.00           100% I 100%

H61563149507 8/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� ම"ගම බYගම ධHමාන!ද 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,950.00           100% I 100%

H61563150500 6/1/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ද�ව!ෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� මහක~පහන � 

ස;ධාන!ද Zහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට 

ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,910.00           100% I 100%

H61563150501 6/9/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය 

උෙදසා Gයාප�ං� උඩෙවල, Gය!වල ධHමායතන 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,375.00           99% I 100%

H61563150502 8/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ත 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY යAතල පහ_ක  සංවHධනය 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� ඩාට!(�� � ��"මා� අ මා! 

ෙ;වස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     48,720.00           97% I 100%

N61563850503 11/22/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපො�ග පල 

Zකම<ලා ��ෙව! Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම "§! දහ  පාස� E_!ෙW දහ  අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     28,815.00           96% I 100%



H61563150504 12/14/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� �!නෙගොඩ � ඉ!දසරාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     69,920.00           100% I 100%

H61561151500 7/13/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� 789 ඒ bලZට දmණ ගා. X. වසෙ  ��A bලZට දmණ 

කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     48,500.00           97% I 100%

H61561151501 7/13/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� 790 � ගා. X. වසෙ  ��A ඌරෙගොඩ කjෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,500.00           100% I 100%

H61563151502 7/27/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය සඳහා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� `ගහතැ!න, ෙබෝතලාව, � ෙඛ�තාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     50,000.00           100% H 100%

H61563153500 4/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� අරකාෙගොඩ 

ලංකා�ලක Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     100,000.00         100% I 100%

H61563153501 4/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� ෙවXවැ��Aය 

Zහාරස්තානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     100,000.00         100% I 100%

H61563153502 5/25/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� ෙදොඹෙගොඩ � 

ZෙDකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     100,000.00         100% I 100%

H61563153503 5/25/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� වැGකල � 

ෙබෝwර�නාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     150,000.00         100% I 100%

H61563153504 5/26/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� දා8!ග�ව _Eලාවාස 

ආරාමෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා[ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     149,462.00         100% I 100%



H61563153505 9/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� පැ�ෙපොල � Zú;ධාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     150,000.00         100% I 100%

H61563153506 9/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� පාතකඩ බ�ඩාර ෙ;වාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     99,295.00           99% I 100%

H61563154500 4/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයාප�ං� ඉං��ය, ෙසෞම��ර � 

මා���"අ මා! ෙකොZෙල� ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     99,985.00           100% I 100%

H61563154501 6/13/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ඇ� FIම උෙදසා Gයප�ං� හඳපා!ෙගොඩ ගෙ! 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     250,000.00         100% I 100%

N61561963500 5/17/2016

`ග�ව  අධ�ාපන  ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ෙනොZwම� අධ�ාපන 

ඒකකය ම�!  ��9 පාඨමාලා පැවැ��ම  "G! ඔ�!  

පවHධනය FIම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

N61561964500 4/20/2016

ෙකොළඹ �ස්��නfකෙO පාස� ද�ව! ෙව�ෙව! ෙලෝක 

ළමා�න වැඩසටහනf පැවැ��ම

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     600,000.00         100% I 100%

N61563864501 4/22/2016

ෙකොළඹ �ස්��කfකෙO Gයාප�ං� කලා ආයතන සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     250,000.00         100% I 100%

N61561864506 6/6/2016

¦ ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අh ආදාය ලාÑ ප��වල E_ ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබා[ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     499,998.00         100% I 100%

N61561864507 7/13/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO පාස� අධ�ාපනය හදාරණ අh 

ආදාය ලාÑ ප�� වල පාස� ද�ව! සදහා  ඉෙග�  

උපකරණ ලබා [ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     150,000.00         100% I 100%



N61561164508 7/20/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO බප/ජය යාකාල � 

�ලාලංකාර ZYහෙල� සංවHධන කටu" F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     97,453.00           97% I 100%

N61561864509 7/20/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO බප/ජය �Xදාස 

mමාර"ංග ZYහල ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     96,900.00           97% I 100%

N61561864510 7/20/2016

¦ ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO බප/ජය බ�තර��ල 

ඉ!දෙජෝ� ZYහල ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     95,660.00           96% I 100%

N61561864511 10/19/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO බප/ජය 

එ .�.එ�.ජයවHධන මහා ZYහල ෙවත පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     96,800.00           97% I 100%

N61561864512 7/20/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO බප/ජය ලංකා  සභා 

කjQ ZYහල ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     97,291.10           97% I 100%

H61561164514 11/16/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO වෑතර ZYහෙ� Zෙශේෂ ළමා 

සංවHධන එකකෙO සංවHධන කටu"  F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     98,811.75           99% I 100%

N61561864515 9/13/2016

දm9 ෙකොළඔ කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ පාස� අධ�ාපනය 

හදාරණ අh ආදාය ලාÑ ප�� වල පාස� ද�ව! සදහා පාස� 

උපකරණ ලබා [ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     300,000.00         100% I 100%

N61561864516 10/6/2016

�§ය!දළ අධ�ාපන කලාපෙO ඇරDවල ධHමපාල ZYහලට 

උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     100,000.00         100% I 100%

N61561864517 10/18/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO ෙගොඩගම _භාර½ මහා මාත� 

මහා Zද�ාලයට උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00         100% I 100%



N61561864519 10/18/2016

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය  ලාË පාස� E_ 

ද�ව!ට පාස� උපකරණ ලබා[ම

93,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     93,000.00           100% I 100%

N61561864520 10/18/2016

�§ය!දල අධ�ාපන කලාපෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     50,000.00           100% I 100%

N61561864522 10/25/2016

�. ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO බප/ජය 

එ .�.එ�.ජයවHධන පාථ8ක ZYහල ෙවත පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     93,500.00           94% I 100%

N61582164523 11/4/2016

බප/�§ _ෙ!තා ෙ;� බාGකා මහා Zද�ාලෙO පාස� ¢ඩා 

�=ටXය සංවHධනය F�ම

230,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     228,707.70         99% I 100%

N61561864524 11/22/2016

�. ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� E_ ද�ව! හට පාස� උපකරණ ලබා[ම.

220,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     219,810.00         100% I 100%

N61561164526 12/1/2016

ෙහෝමාගම ෙකො=ඨාශ අධ�පන කාHයාලෙO bණා�මක 

අධ�ාපනයf උෙදසා ෙකො=ඨාශ අධ�පන කාHයාලෙO 

ධා�තාවය ශf�ම� F�ම

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     78,914.00           99% I 100%

N61561864527 11/30/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා නZන 

ශ�ද වා�j උපකරණ ලබා[ම.

700,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     700,000.00         100% I 100%

N61561864528 12/28/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකො=ටාව උ"ර ධHමපාල 

Zද�ාලෙO E_ ද�ව!ෙW පෙයෝජනය සඳහා ම�A 8tයා 

පෙජfටරයf ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     76,620.00           77% I 100%

N61561965501 6/20/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO පාස�වල අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා ඉෙග�  

උපකරණ ලබා[ම ම�! සමාජ යAතල පහ_ක  ඉහළ නැං�ම

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     999,995.00         100% I 100%



N67563101500 3/17/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඉහළ මඩ පැ�ල �  

ජය_මනාරාම  Zහාරස්ථානෙO   දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N67561801501 5/26/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  මරදගහ�ල 8�/ආන!ද 

පාථ8ක Zද�ාලෙO E_ ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය 

නංවා¬ම අර�9 කරෙගන එම Zද�ාලය  සඳහා ¬ බh 

උපකරණ ලබා [ම
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     49,159.80           98% I 100%

N67561801503 6/2/2016

��ල�Aය    පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  මාරෙපොල මහා Zද�ාලය 

සඳහා ස!XෙDදන උපකරණ ක=ටලයf    ලබා [ම "G! 

Zද�ාලෙO E_!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

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

N67561101504 6/10/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO �9��ල මහා Zද�ාලෙO 

¢ඩාංගනෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම "G! 

Zද�ාලෙO E_ ද�ව!ෙW �ඩා mසලතාවය නංවා¬ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     168,611.10         96% I 100%

H67561101505 6/15/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�/පහල මඩ පැ�ල 

කXෂ්ඨ Zද�ාලෙO අනාරf�තව පව�න වැEF§ ප;ධ�ය 

ප�සංස්කරණය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

N67561801506 7/8/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පාසැ�වල �ස්තකාල සඳහා 

ෙපො� ලබා �ම "G! පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය 

නංවා¬ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     239,980.00         96% I 100%

N67584801507 7/21/2016

��ල�Aය  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම

150,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     149,955.00         100% I 100%

N67561902500 3/2/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

ම�!  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට අෙ©f�ත 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලා පැවැ��ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     150,000.00         100% I 100%

H67563102501 3/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කQනායක වලාන E� _මනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 501,265.00        500,000.00         100% I 100%



N67563102502 3/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහොරෙහේන ම�!දාරාම 

Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 244,507.00        200,000.00         100% I 100%

N67582802503 5/4/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 101,050.00        100,000.00         100% I 100%

N67563802504 6/1/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙතෝ©�ව ú;ධ ² 

�XY!ෙW ෙ;වස්ථාන දහ   පාසලට උපකරණ ලබා [ම "G! 

 දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා ¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 49,989.00          49,989.00           100% I 100%

H67563102505 6/1/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙ�ස්ලP! පාර, ෙf.�. ද E�වා 

�රය ��A � සංඝ8�තාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,195.00        100,000.00         100% I 100%

N67563802506 6/29/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ර;ෙදො~ගම ��A ] මා 

ප�Gයට අ�බ;ධ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! 

දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 24,908.00          24,908.00           100% I 100%

N67582802507 7/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා 

mසලතාවය! නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 24,960.00          24,960.00           100% I 100%

N67584802508 7/21/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන 199,307.00        199,307.00         100% I 100%

N67563102509 10/19/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ආtඅ බලම y�ලව�ත 

ZජයෙබෝÅ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 80,035.00          80,000.00           100% I 100%

N67561802510 11/8/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�ලා�Aය ෙරෝමා®  

කෙතෝGත පාථ8ක   Zද�ාලෙO  'Hය වාදන   ක�ඩායමට   

අවශ�  ඇ¶   ලබා [ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

`ග�ව -                     74,630.00           100% I 100%



N67563803500 6/29/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� `ග�ව, ෙප�ය��ල, 

ර�මානාඛා�, අංක : 26 ��A ම;රස"�  ªලා��! රබාහ් 

අ� හP�යා දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  

පාස� ද�ව!ෙW  දහ  අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම
25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 23,759.00          23,759.00           95% I 100%

N67563803501 7/8/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 49,958.00          49,958.00           100% I 100%

N67584803502 7/21/2016

`ග�ව  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම

100,000.00         පා.ෙ� පා.ෙ�-`ග�ව 996,334.00        99,634.00           100% I 100%

N67563804500 6/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� 8�ව!ෙගොඩ 

_රම�ාරාම Zහාරස්ථානෙO  ශාෂන � දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා [ම "G!  දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන කටu"  නංවා¬ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     49,577.00           99% I 100%

H67561104501 7/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�/වAනාපහ පාථ8ක 

Zද�ා¬ය පධාන ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     131,895.00         66% I 100%

H67561104502 7/12/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�/Zෙගොඩ මහා  

Zද�ා¬ය සcපාරfෂක  කටu"  වැt�u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     90,917.00           91% I 100%

N67582804503 7/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� 

සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW 

¢ඩා mසලතාවය! නංවා¬ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     199,850.00         100% I 100%

N67561804504 7/14/2016

8�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙහොර පැ�ල �ල8වල 

 ;Z�Pක  Zද�ාලයට ස!XෙDදන උපකරණ ක=ටලයf    

ලබා [ම  "G! පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය 

නංවා¬ම
75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     75,000.00           100% I 100%

N67584804505 8/16/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  මාරෙපොල 

ෙගෝ�ඩ! කැෙනෝP ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම 

"G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     29,551.00           99% I 100%



N67563104506 11/9/2016

8�ව!ෙගොඩ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මැද��ලෑව �  Zජයාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     150,000.00         100% I 100%

N67561804507 11/10/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�/ෙකොQෙගොඩ ¦  

රා�ල පාථ8ක Zද�ාලයට අභ�!තර  ශ�ද  වා�c උපකරණ 

ක=ටලයf ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     97,550.00           98% I 100%

H67561105500 10/13/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�/බ�ඩාරනායක මහ  

Zද�ාලෙO  පාථ8ක අංශෙO  සංවHධන කටu"  EY FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     74,669.70           100% I 100%

H67561105501 6/16/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/8� ෙබෝතෙ�  කXQ 

ZYහෙ� පාස� �Z_  මාHගය ඇ"ලත තාර දමා සකස් FIම

135,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     113,869.00         84% I 100%

N67561806500 7/8/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පාසැ�වල �ස්තකාල 

සඳහා ෙපො� ලබා �ම "G! පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     250,000.00         100% I 100%

N67561806501 8/16/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම 

අර�9 කරෙගන ඔ�! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     194,112.00         97% I 100%

N67584806502 9/2/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW ෙපර 

පාස� අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00           100% I 100%

N67563106503 10/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ස�ගස්තැ!න යටවක 

Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය සඳහා  ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu"  EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,977.00         100% I 100%

N67582807500 7/11/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා භා�ඩ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 49,750.00          49,750.00           100% I 100%



H67563107502 6/6/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කරණෑක��ල, ෙබ ��ල � 

ගංගාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන 

කටu" EY FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     25,000.00           100% I 100%

N67563807503 7/14/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමොරෙගොඩ ශා!ත 

ෙසබස්�ය! ෙ;වස්ථාන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම 

"G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 24,800.00          24,800.00           99% I 100%

N67561807504 12/30/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය  ලාÑ  ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා [ම - 2 අ�යර

3,887.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     3,887.00             100% I 100%

H67563108500 3/18/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙපො"ෙකොQව බංtෙගොඩ � 

සංඝෙබෝÅ Zහාරස්ථාන  ෙදමහ�  ධHමශාලා ෙගොඩනැ��ෙ�  

ඉ�� සංවHධන කටu" Xම FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,998.76           100% I 100%

H67561108501 8/22/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ශා!ත ෙසබස්�ය! මහ 

ZYහෙ� ¢ඩා �AෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     299,678.40         100% I 100%

H67563108502 10/14/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උ"� බටගම  � ජයවHධනාරාම 

Zහාරස්ථානෙO  දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැ��ල  ශම පදනම මත  සංවHධන  FIම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා [ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00         100% I 100%

N67563108503 10/19/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල, 

යfකhව, ස;ධHෙමෝදයාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපන 

සඳහා ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu"  

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා [ම "G!  දහ  අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     74,885.00           100% I 100%

N67561809500 6/28/2016

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ/�ස්"රාජ  ZYහෙ�  ( 

ෙහේF�ත )   'Hය වාදක  ක�ඩායම සඳහා ඇ¶    ලබා [ම 

"G! E_ ද�ව!ෙW කලා හැFයාව! පවHධනය FIම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     49,800.00           100% I 100%

N67582809501 8/12/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සඳහා 

¢ඩා උපකරණ ලබා [ම "G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා 

mසලතාවය! නංවා¬ම

101,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     100,900.00         100% I 100%



H67561109502 8/12/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහේF�ත �ස්"රාජ  ZYහෙ� 

ආපන ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY FIම

175,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     167,864.00         96% I 100%

H67563110500 3/1/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට ෙයොදා 

ග!නා F��ලවල �ෂ්පාරාම Zහාරස්ථාන  ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 201,807.00        200,000.00         100% B 35%

H67563110501 3/1/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට ෙයොදා 

ග!නා � ස ෙබෝÅ ගංඟාරාම  Zහාරස්ථාන  ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,965.00          92,513.00           93% I 100%

H67563110502 3/1/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට ෙයොදා 

ග!නා  ඌ�වල �  ZෙDකාරාම  Zහාරස්ථාන  

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,965.00          99,965.00           100% I 100%

N67561910503 10/13/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙනොZwම� අධ�ාපන ඒකකය 

යටෙ�  ස්වයං ³Fයා පාඨමාලා හැදෑ° �;ගලP! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     50,000.00           100% I 100%

N67582810504 7/13/2016

මහර   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   Gයාප�ං�  ¢ඩා ස8� සඳහා  

¢ඩා භා�ඩ ලබා [ම  "G!  ඔ�!ෙW  ¢ඩා mසලතාවය 

නංවා¬ම

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 149,575.00        149,575.00         100% I 100%

H67561110506 8/15/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO බප/කැල Zද�ා[ප මහ Zද�ාලෙO 

ගෘහ Zද�ාගාරෙO ඉ�� සංවHධන කටu" EY  FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     95,488.75           95% I 100%

H67561110508 8/22/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ ද~�Aය කjෂ්ඨ  

ZYහෙ�  සංවHධන කටu" EY FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     190,157.38         95% I 100%

H67561110509 11/17/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඌ�වල කjෂ්ඨ ZYහෙ�  

ෙගොඩනැ��ෙ�  සංවHධන කටu"  EY  FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     98,420.00           98% I 100%



H67561110510 8/22/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැළ Zද�ාසාධක මහා ZYහල 

සඳහා  සcපාරfෂක පහ_ක  ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     177,714.09         89% I 100%

N67561110511 11/17/2016

මහර පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/කැල Z§�ල කjෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO  ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu"  EY  FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 0% O 0%

N67584811500 5/4/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම

160,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 154,533.00        154,533.00         97% I 100%

N67561811501 5/31/2016

ෙදො ෙ©  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රදාවාන {නාන!ද කXෂ්ඨ   

Zද�ාලෙO  'Hය වාදන   ක�ඩායම සඳහා  'Hය වාදන  

භා�ඩ  ලබා [ම "G! E_ ද�ව!ෙW කලා හැFයාව!  

පවHධනය FIම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     149,000.00         99% I 100%

N67561811502 5/31/2016

ෙදො ෙ©   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  F�åවැල මධ� මහා 

Zද�ාලෙO  'Hය වාදන   ක�ඩායම සඳහා  'Hය වාදන  

භා�ඩ  ලබා [ම "G! E_ ද�ව!ෙW කලා හැFයාව!  

පවHධනය FIම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     150,000.00         100% I 100%

N67582811503 6/22/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  " ෙබොtෙපෝHස් " 

¢ඩා සමාජය සඳහා ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම  "G!  පජාවෙW  

 ¢ඩා  mසලතාවය! නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,820.00          99,820.00           100% I 100%

N67584811504 6/27/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 49,693.00          49,693.00           99% I 100%

H67563111505 9/1/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පැ�Gයවල, ගX�ගම උ"ර 

��A  �  �ෂ්පාරාම Zහාරස්ථානයට අ�බ;wත E�මාතාරාම 

Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ�  ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N67561811506 7/8/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  F�åවැල   මධ�  මහා   

Zද�ා¬ය  aෂ�බට ක�ඩායම සඳහා   අවශ�   Xල  ඇ¶   

ලබා [ම "G!  E_ ද�ව!ෙW ¢ඩා mසලතාවය නංවා¬ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

ග පහ -                     300,000.00         100% I 100%



N67563811507 8/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     100,000.00         100% I 100%

N67582811508 10/7/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ම�ඩාවල, 

ෙහොරවල, නැෙගනත� ¢ඩා සමාජයට ¢ඩා උපකරණ ලබා [ම 

"G! ¢ඩක ¢�කාව!ෙW ¢ඩා mසලතාවය!  නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 24,600.00          24,600.00           98% I 100%

N67584812500 7/12/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� ද�ව!ෙW   අධ�ාපන 

ධා�තාවය  නංවා¬ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     199,712.53         100% I 100%

H67563112501 8/3/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Eයඹලාෙ©ව�ත � ස ෙබෝÅ 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     98,544.00           99% I 100%

N67563812502 8/3/2016

ªයගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� බටල!ද අËනවාරාම 

Zහාරස්ථ දහ  පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  

පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     49,981.71           100% I 100%

N67563812503 8/3/2016

ªයගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙගො~ මහර _භදාරාම 

Zහාරස්ථ දහ  පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  

පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     49,941.38           100% I 100%

N67563813500 6/6/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කැළjය, 

ඊ�යවැAය � _මනාරාම �රාණ Zහාරස්ථ දහ  පාසල  සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     25,000.00           100% I 100%

N67563813501 7/14/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කැළjය, 

F�බ�ෙගොඩ,ජා.X. කමය, ෙබෞ;ධ මධ�ස්ථානෙO E� EYහ�  

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW 

 දහ  අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     29,456.00           98% I 100%

N67561813502 8/2/2016

කැළjය පා.ෙල. ෙකො=ඨාශෙO �ල�Aය ජනාwප� Zද�ාලයට 

ස!XෙDදන උපකරණ ලබා [ම "G! පාස� E_!ෙW 

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

කැළjය -                     24,500.00           98% I 100%



N67563821500 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     399,100.00         100% I 100%

H67561121501 7/8/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �.�.ජයා ස�රා ZYහෙල� නව 

පාසැ� ෙගොඩනැ��ල ඉ�FIම

600,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     595,251.04         99% I 100%

N67563821503 7/27/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ම=ටfmGය 

අහ�යා දහ  පාසල සදහා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,840.00           100% I 100%

N67563821504 9/13/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 15 ෙමෝදර ශා!ත 

ෙජො! ෙ;වස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,230.00         100% I 100%

H67563121506 9/13/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ fGෆ්ට! පQමෙW 

��A දා�� අසාH දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැ�G සංවHධන  F�ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා [ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,620.00           100% I 100%

N67563921507 10/6/2016

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO {ව�වන �;ගලP!ෙW කලා 

කටu" පවHධනය F�ම සඳහා කලා හා සා�ත� පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ��ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     398,072.00         100% I 100%

N67561121508 10/27/2016

 ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙකොළඹ 12 බප/ෙකො අ� 

හn  Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G ප�සංස්කරණය FIම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     119,353.13         95% I 100%

N67563821509 12/14/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� ෙ;වස්ථානවල 

දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

N67561821510 12/19/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පාස� සඳහා උපකරණ ලබා[ම 

අ�යර 3

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     400,000.00         100% I 100%



N67563822500 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ¦  නාගමහාZහාරස්ථ 

‘ධHෙමෝදය’ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     74,820.00           100% I 100%

N67561922502 9/3/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO {ව� වන ආබාwත 

ද�ව!ෙW ආධ��8ක පවHධනය සඳහා මානEක _වතා 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00           100% I 100%

N67582822503 10/31/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගා8j �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ 

ලබා[ම.

 
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,997.00           100% I 100%

H67563122504 11/9/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පාර8තා � 

මහා ෙබෝwමD Zහරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,360.00           99% I 100%

N67563822505 10/25/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 

කලායතනයf වන උ�� සංøත කලායතනය  සඳහා සංøත 

උපකරණ ලබා[ම.

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     90,000.00           100% I 100%

H67563122506 10/25/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වHණපාG ෙබෞ;ධ 

මධ�ස්ථාන Zහාරස්ථාන ෙගොඩනැ��ල ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම සදහා දව� ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     149,850.00         100% I 100%

N67563822508 11/22/2016

ෙකොෙලො!නාව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කලා කටu" පවHධනය 

සඳහා Gයාප�ං� Zජය�ර අWXරංග කලායතනයට උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00           100% I 100%

N67563122509 11/22/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කැලj��ල 

¦ Zජයර�නාරාමෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය 

F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     100,000.00         100% I 100%

N67561923502 10/18/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO {ව�වන ආබාwත 

ද�ව!ෙW අධ�ා�8ක පවHධනය සඳහා මානEක _වතා 

වැඩසටහනf පැවැ�Zම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     50,000.00           100% I 100%



N67563923503 12/14/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ලමා සමාජ 

වල ද�ව!ෙW කලා හැFයාව! පවHධනය F�ම සඳහා 

සා�ත� පවHධන වැඩසටහනf පැවැ�Zම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     75,000.00           100% I 100%

N67561124500 4/8/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෛශල ª බාරාමය �රාණ 

මහා Zහාර දහ  පාසැ� ෙගොඩනැ��ෙ� වහලය �§සකර F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     199,025.75         100% I 100%

H67561124501 4/8/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙපෝෙH ආදHශ කjෂ්ඨ 

Zද�ාලෙO කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය F�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     133,694.95         89% I 100%

H67561124502 4/8/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝ8�ය කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO 

සංවHධන කටu" EY F�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     294,066.60         98% I 100%

N67561824504 5/30/2016

කhෙවල පා .ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO අරංගල, ර�න කXෂ්ඨ 

Zද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා [ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     49,700.00           99% I 100%

N67561624505 5/30/2016

කhෙවල ෙකොතලාවල ZYහලට �ඩා  උපකරණ ලබා [ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     34,370.00           98% I 100%

N67563824506 5/30/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සදා E��ර ෙබෝwරාජාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ‘¦ _ච�ෙතෝදය‘ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා 

[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,675.00           99% I 100%

N67582824508 5/30/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කලප~වාව EYහ� �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා [ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     17,230.00           69% I 100%

N67561824510 7/20/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාංශෙO බප/ජය මාලෙ� රා�ල 

ZYහල ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     196,620.00         98% I 100%



N67561824511 7/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාංශෙO බප/ජය මාලෙ� ආදHශ ��8 

ZYහල ෙවත පාස� උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     200,000.00         100% I 100%

H67563124512 7/21/2016

කhෙවල  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� Gයාප�ං� උ"� 

තලංගම බ�ඩාරව�ත �  ආන!දාරාම සමාw ෙමෙහණවර 

ආග8ක මධ�ස්ථානය ශම පදනම මත දව�  ලබා [ සංවHධනය 

F�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,475.00           99% I 100%

N67563124513 10/25/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� ඔ�වල � ෙබෝw�fඛාරාම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,375.00           99% I 100%

H67561124514 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බප/ ජය/ රණාල ආදHශ 

කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     99,040.56           99% I 100%

H67563124515 9/26/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය ¦ මහා ZහාරෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

H67563124516 9/27/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රණාල නවග�ව උ¶ෙගොඩ 

පාර තල�A ක!ද ¦ ස q;ධ ජය!� ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     74,575.00           99% I 100%

H67563124517 10/25/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ව�ෙපොල Zමල ZහාරෙO 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     49,725.00           99% I 100%

N67563824518 9/26/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� "!අඳෙහේන 

ෙපල!ගහව�ත ¦ _මනාරාමෙO ¦ _මන දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,005.00           96% I 100%

H67563124519 10/26/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොරෙතොට රජමහා 

ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,450.00           99% I 100%



N67582824520 11/22/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපෝෙH uනPට� 

¢ඩා ස8�ය සදහා ¢ඩා උපකරණ ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,540.00           98% I 100%

H67563124521 10/27/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 

ෙකොස්ව�ත,තලංගම,Gයාප�ං� E� න!දාරාම Zහරස්ථ 

ෙබෝÅ! වහ!ෙසේ වටා ර! වැටf ඉ[ F�ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     159,400.00         100% I 100%

N67561824522 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  � ජයවHධන�ර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� �Xදාස mමාර"ංග Zද�ාලය සදහා උපකරණ 

ලබා[ම.

70,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     69,431.80           99% I 100%

N67561824523 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙබෝ8�ය පාර8තා 

üHව ළමාZය සංවHධන මධ�ස්ථානය සදහා උපකරණ 

ලබා[ම.

 
30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,800.00           99% I 100%

H67561124524 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ෙහේවාගම කXෂ්ඨ ZYහෙ� 

සංවHධන කටu" F�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     40,000.00           100% I 100%

N67563824525 12/22/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,719.78           99% I 100%

H67563125500 7/8/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහරගම ප!සල පාෙH අසාH 

ෙපෙදෙසේ �ස්G  ප�GෙO සංවHධන කටu" EY F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,650.00           100% I 100%

N67563825502 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �fමෙ� Xවාස 

ෙයෝජනා කමෙO ඇ� කෙතෝGක ප�GෙO දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,990.00           83% I 100%

N67563825503 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙකෝ=ෙ= මා�ෙවල අංක 121 

Gයාප�ං� ෙමලX කලායතනය සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%



N67561825504 12/15/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00         100% I 100%

H67563126500 9/2/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� ර�මලාන කදවල 

සY! Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන  F�ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     299,890.20         100% I 100%

H67563126501 11/1/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ග�Fස්ස � 

රාජ�ෂ්පාරාම Zහරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,220.00           98% I 100%

N67561826502 9/3/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පාස� වල ඉෙග�ම ලබන 

අh ආදාය  ලාÑ ප�� පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා [ම "G! පාස�  ද�ව!ෙW අධ�ාපන 

කටu" නංවා¬ම
30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     29,970.00           100% I 100%

N67561826504 10/25/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     99,990.00           100% I 100%

N67563826505 10/25/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සදහා 

දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා[ම.

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     390,226.25         98% I 100%

N67563827500 6/16/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නැ�මාල ඇ!ඩHස! පාෙH 

��A ¦ මහා Zහාර දහ  පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N67561827501 6/16/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     24,780.00           99% I 100%

N67561827502 9/3/2016

ෙද�වල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/�§  ෙද�වල 

ෙපස්බෙ=�ය!  ZYහලට උපකරණ ලබා [ම "G! පාස� 

ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     72,000.00           96% I 100%



H67563127505 11/22/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� කරග �Aය 

ශාස්තාන!ද ��ෙවෙ! ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY 

F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     199,998.00         100% I 100%

N67561827506 12/27/2016

ෙද�වල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල අධ�ාපනය ලබන E_ ද�ව!ෙW අධ�ාපනය සZබල 

ගැ!�ම උෙදසා පාස� උපකරණ ලබා[ෙ  වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.අ�යර 2
700,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     700,000.00         100% I 100%

N67563828501 5/12/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     149,425.25         100% I 100%

N67561828502 5/12/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� E_ ද� දැ�ය! සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     99,363.60           99% I 100%

H67563128503 6/28/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO ෙමොරQව, අ�ලාන ආන!ද 

ෙබෝÅ ZහාරෙO සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,220.00           98% I 100%

N67563928504 7/5/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කලා හා සංස්කෘ�ක පවHධන 

වැඩසටහනf පැවැ�Zම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     150,000.00         100% I 100%

H67563128505 9/6/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙමෝදර Gයාප�ං� ]ෙසේ 

ෙ;වස්ථානය ශම පදනම මත දව�  ලබා [ සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,850.00           100% I 100%

H67563128506 9/6/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO    කඩලාන Gයාප�ං� ශා!ත 

අ!ෙතෝX ෙදවස්ථානය ශම පදනම මත දව�  ලබා [ 

සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,360.00           99% I 100%

H67563128507 9/6/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඉ�බැ;ද Gයාප�ං� ශා!ත 

8ලාEuස් ෙදවස්ථානය ශම පදනම මත දව�   ලබා [ 

සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,360.00           99% I 100%



H67563128508 9/6/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Z�ෙලෝරව�ත Gයාප�ං� 

කාෙලෝ  ෙබෝ8ෙයෝ ෙ;වස්ථානය ශම පදනම මත දව� ද  ලබා [ 

සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,640.00           100% I 100%

H67563128509 9/6/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොරළවැ�ල Gයාප�ං� 

ශා!ත මPක� ෙදවස්ථානය ශම පදනම මත දව� ද  ලබා [ 

සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,280.00           99% I 100%

H67563128510 9/6/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කQබැ;ද Gයාප�ං� 

_රතවය!ෙW රෙSශව� ෙ;වස්ථානය ශම පදනම මත දව� ද  

ලබා [ සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,420.00           99% I 100%

H67563128511 9/3/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� ෙමොරQව ෙකොරලවැ�ල �රාණ Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,500.00           99% I 100%

N67563828512 9/13/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� Z�ෙලෝරාව�ත � 

දහ  ෙසොඩ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� 

ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     24,903.78           100% I 100%

H67563128513 9/13/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතලවල Zජය °පාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY 

FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,200.00         100% I 100%

N67582828519 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ෙමොරQව රාවතාව�ත 

ෙමෙතෝ�ස්ත ZYහලට ¢ඩා උපකරණ ලබා 

[ම

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     49,780.00           100% I 100%

H67563128521 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමොරQව 

ක�ෙද��ල �Gනතලාරාම ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන 

කටu" EY F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,800.00           100% I 100%

N67561928522 11/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO 2016 සාමාන� ෙපළ Zභාගයට 

ෙපX EAන E_ ද�ව! සඳහා ස ම!තණ මාලාවf 

පැවැ��ම.

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     195,419.25         98% I 100%



H67563128523 11/4/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙතෝරා ග� 

ෙ;වස්ථාන ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     98,806.00           99% I 100%

N67561129500 4/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබොරලැස්ග�ව ෙDරහැර 

ගංගාරාම Zහරස්ථානෙO දාන ශාලාව සහ සංඝාවාසෙO ඉ�� 

සංවHධන කටu" EY F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,958.00         100% I 100%

N67561829502 7/5/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  වෑවල ආන!ද සමරෙකො! 

Zද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     50,000.00           100% I 100%

H67563129503 7/21/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� Gයාප�ං� 

ර�ම�ෙදXය � Zජයන!දාරාම Zහරස්ථානය ශම පදනම මත 

දව�  ලබා [ සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,880.00           100% I 100%

N67584829504 9/3/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� නැෙගන�ර දෑලතර 

AF� ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ෙපර පාස� 

ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

35,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     35,000.00           100% I 100%

N67561929506 9/26/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාස� ද� දැ�ය! සඳහා අධ�ාපන සංවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     149,978.00         100% I 100%

N67561829507 12/21/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO නැෙගන�ර ඇ³Dවල 

ධHමපාල Zද�ාලයට උපකරණ ලබා[ම.

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     77,650.00           97% I 100%

N67563829508 10/6/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කලා කටu" පවHධනය F�ම 

සඳහා Gයාප�ං� ඇ³Dවල වැGව�ත කලායතනයට උපකරණ 

ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

N67584829509 10/18/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා[ම "G! ද�ව!ෙW mසලතා පවHධනය F�ම

150,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     149,775.00         100% I 100%



N67582829510 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ¢ඩා ස8� සදහා 

¢ඩා උපකරණ  ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,910.00         100% I 100%

H67563129513 11/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙතෝරා ග� 

Zහරස්ථානවල ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY F�ම අ�යර 

2

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     173,735.00         99% I 100%

N67563829514 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කලා කටu" පවHධනය සඳහා 

Gයාප�ං� ඇ³Dවල �ලකරංග කලායතනයට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00           100% I 100%

N67563829515 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� ෙමො³ද ¦ ඉ!දසාර 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     32,250.00           81% I 100%

N67584829516 12/20/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දැ�තර AF� ෙපර 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N67563829517 1/9/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� කQවාවල පරමධ ම 

Zú;ධාරාමය Zහාරස්ථානෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම

8,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     8,500.00             100% I 100%

N67561830501 4/29/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පාසැ� �ස්තකාල සඳහා 

ෙපො� ලබා�ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     25,000.00           100% I 100%

H67563130502 9/6/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ෙහෝමාගම, මහකQවන � 

ශාසනවHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     67,379.60           90% I 100%

N67563830504 10/6/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� �f හැතැfම 

කෙතෝGක ප�GෙO දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,846.39           99% I 100%



H67563130506 11/10/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� පනාෙගොඩ �රාණ 

රජමහා ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය 

F�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම අ�යර 1

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N67561830508 12/15/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     99,975.00           100% I 100%

H67561131500 4/8/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පහ�ගම ෙරෝමා9 කෙතෝGක 

කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ළමා උද�ානයට අවශ� උපකරණ සZකර 

�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     92,377.50           92% I 100%

N67563831501 4/29/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ  ලබා �ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,139.94           98% I 100%

N67584831502 5/12/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉහළ ෙකොස්ගම, ස�පකාර 

ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     30,000.00           100% I 100%

N67563831503 10/24/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  

අධ�ාපන කටu" නංවා¬ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     448,964.14         82% I 100%

N67561831504 9/3/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO බප/ෙහෝ/අZස්සාෙD�ල 

ජනාwප� ZYහලට උපකරණ ලබා [ම "G! පාස� ද�ව!ෙW 

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

H67563131505 9/26/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  හංවැ�ල ෙබෞ;ධ 

මධ�ස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" F�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     143,514.40         96% I 100%

N67563831507 12/14/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� E� ජය ෙබෝw 

Zහරස්ථානෙO (උfව�ත) දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම අ�යර 2

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     9,946.52             99% I 100%



H67563132500 11/9/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� � මහා ෙබෝw 

Zහරස්ථාන ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය F�ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     98,580.00           99% I 100%

H67563132501 12/27/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 09 ,ෙදමටෙගොඩ  

ෙනො 168 ආරාමය ෙපෙදස Gයාප�ං� ෙදමටෙගොඩ ¦ පතකාG 

අ මා! ෙකෝZෙ� ෙගොඩනැ�G සංවHධනය F�ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     300,000.00         100% I 100%

N67561833500 7/5/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  පාYfක E��යර�න කjෂ්ඨ 

Zද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     49,609.67           99% I 100%

N67561833501 9/3/2016

පාYfක  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ ප��වල 

පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම "G! පාස� 

ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම

225,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     210,000.00         93% I 100%

H67563133502 9/6/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! Gයාප�ං� පාYfක, ෙබෝෙ©, Eයඹලාව 

E�ගයා Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     49,500.00           99% I 100%

N67563833503 10/6/2016

පාYfක  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ¦ ෙසේලවනාරාම Zහරස්ථානෙO 

¦ වනරතන දහ  පාසලට උපකරණ 

ලබා[ම.

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     30,000.00           100% I 100%

H67563133504 10/18/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� මා¡ංගල � 

සාං�කාරාම Zහරස්ථාන ෙගොඩනැ��ෙ� සංවHධන කටu" EY 

F�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     299,680.00         100% I 100%

H67563133505 10/25/2016

පාYfක පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 8ෙගොඩ,දා ෙ© ¦ _මන 

�ෂ්පාරාම �රාණ ZහාරෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධන කටu" EY 

F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     199,665.00         100% I 100%

N67563933507 12/23/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO දහ  පාස� සඳහා සංස්කෘ�ක 

පවHධන වැඩසටහනf පැවැ�Zම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     -                      0% Q 0%



H67561141500 5/16/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� බප/ක~/ ශා!ත අ!ෙතෝX බාGකා මහා Zද�ාලෙO 

සcපාරfෂක පහ_ක  වැt �u9 FIම සඳහා වැEF§ 

ප;ධ�ය සංවHධනය FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     176,514.00         88% I 100%

H67561141501 5/16/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� බප/ක~/ රාජnය Zද�ාලෙO සංවHධන කටu" EY FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     133,200.00         89% I 100%

H67563141502 6/24/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය ෙව�ෙව! හා පෙ;ශෙO ෙපොY පහ_ක  

සංවHධනය FIම උෙදසා Gයාප�ං� පානYර, ෙගොරකෙපොළ 

Zද�ාරාජ ��ෙව!  Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා [මට 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

H67563141503 7/13/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� න���ව 

අËනවාරාම Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය ලබා[මට 

ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N67563941505 11/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාව ෙව�ෙව!  ආග8ක හා 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනf පැවැ��ම ම�! Zයැn යන ආග8ක 

හා සංස්කෘ�ක උ�මය! සංරfෂණය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     300,000.00         100% I 100%

H67563141506 11/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �ංව�ත 

කළ�ාෙණෝද�ාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     49,995.00           100% I 100%

H67563142502 7/12/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඈතගම � 

ජයවHධනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

H67563142503 7/12/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ඈතගම � 

තෙපෝදනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     100,000.00         100% I 100%

H67563142504 7/27/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය සඳහා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� ෙද�Ãව, වා;Ãව ගෙ�ව�ත �රාණ Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     30,000.00           100% I 100%



H67563142507 10/31/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� �යගම, ෙතෝරග�ල 

සදහ  අරම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     160,000.00         100% I 100%

H67582143500 4/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර�fකන ෙපොY 

ෙවොGෙබෝ� ¢ඩාංගනය සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     89,975.00           90% I 100%

N67563843503 4/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     124,700.00         100% I 100%

H67561143504 7/4/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපයට අය� බ�ඩාරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO බ�ඩාරගම, වැ�8�ල සරණලංකාර මහා 

Zද�ාලෙO ළමා උද�ානය සංවHධනය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     75,000.00           100% I 100%

N67563943505 7/8/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ජනතාව ෙව�ෙව! Zයැn 

යන සංස්කෘ�කාංග පවHධනය FIෙ  හා සංරfෂණය FIෙ  

අර�j! �දාගම �රාණ රජමහා Zහාරස්ථානය (ෙවද ප!සල) 

ප�ඛව සංස්කෘ�ක ෙපරහැර පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,975.00           100% I 100%

H67563143506 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය සඳහා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� බ�ඩාරගම, ර�fකන රජමහා Zහාරස්ථානෙO දහ  

අධ�ාපනය ලබා[මට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,700.00           99% I 100%

H67563143507 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය සඳහා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� බ�ඩාරගම, පතහව�ත, � �ෂ්�කාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,400.00           98% I 100%

N67561843508 8/15/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO බ�ඩාරගම පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසයට අය� බප/ෙහො/ ෙH�කාන කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO 

E_ ද�ව!ෙW ෙසෞ!දHයය mසලතා සංවHධනය සඳහා 'Hය 

වාදක ක�ඩායම සඳහා Xල ඇ¶  ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     100,000.00         100% I 100%



N67561943509 9/20/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ කලාප අධ�ාපන 

කාHයාලයට අ�බ;wත බ�ඩාරගම ප�ගණක මධ�ස්ථානෙO 

අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

සඳහා ප�ගණක ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම ම�! 

තාfෂjක mසලතාවය! පවHධනය FIම 450,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     450,000.00         100% I 100%

H67563143510 9/22/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� Zකම<ලා Zද�ාතන ��ෙවෙන� 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     44,975.00           90% I 100%

H67561144500 3/29/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙO ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 

තf�ලා කjෂ්ඨ Zද�ාලෙO ෙගොඩනැ��ලf සංවHධනය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

H67563144501 6/22/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ෙහොරණ, ෙගෝනෙපොල, 

ෙකෝරලඉම 8�¶ Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,680.00           99% I 100%

H67563144503 8/8/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY යAතල පහ_ක  සංවHධනය 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� mඩා උhව, මහ උhව නාගලක!ද � 

ස q;ධාෙලෝක Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,990.00           100% I 100%

H67563144504 9/13/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ඕZAයාගල අගෙබෝw 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,800.00           100% I 100%

H67563144505 9/21/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� නHතනගල ආරණ� ෙසේනාසන Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

N67563944506 11/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO පජාව උෙදසා පරාණ 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� වැඩසටහනf පැවැ��ම "§! 

Zයැn යන සංස්කෘ�ක අංග හා පැරj කලා කටu" ආරfෂා 

FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     20,000.00           10% I 100%

H67563144507 11/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� වD~ගල � ෙබෝwම~ 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00         100% I 100%



H67563145500 7/13/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බැ�ල�Aය 

Zද�ාෙසේකර ��ෙව! Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය 

FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

H67563145501 7/27/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය සඳහා ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ෙ  අර�j! 

Gයාප�ං� නෑබඩ, වරකාෙගොඩ, ම;ෙදක!ද E� Z{තාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම 30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     29,634.00           99% I 100%

H67563145502 7/28/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ගා`ය ෙපොY පහ_ක  නංවා¬ම ෙව�ෙව! 

Gයාප�ං� ඉ§ඹ � සං3කාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     49,400.00           99% I 100%

H67563145503 8/15/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා ෙපොY යAතල පහ_ක  සංවHධනය 

ෙව�ෙව! Gයාප�ං� නෑබඩ, වරකාෙගොඩ, ග�ෙලන රජමහා 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම 

පදනම මත දවයාධාර ලබා[ම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

N67563845504 9/7/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� නාහ�ල Zහාරස්ථ 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම "§! දහ  

අධ�ාපනය පවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     99,480.00           99% I 100%

H67563145507 11/1/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� කදන Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     80,000.00           100% I 100%

H67563146500 11/1/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ඉහළ mඩGගම Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,716.00           100% I 100%

N67561846501 11/18/2016

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපයට අය� qල�Eංහල පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO ෙද�මෑ�ල Zද�ාල�ය 'Hයවාදක ක�ඩායම 

සඳහා  ඇ¶   ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ-

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

H67561147500 3/29/2016

ක~තර අධ�ාපන කලාපෙO ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාසෙO ෙතqවන කjෂ්ඨ Zද�ාලය වටා ආරf�ත 

වැටf ඉ�FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     50,000.00           100% I 100%



H67563147501 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වhගම � 

_දHශනාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G  සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,950.00           100% I 100%

H67582147502 9/30/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 809 ෙතqවන නැෙගන�ර 

ගා.X. වසෙ  �යන!දගම රජෙO ඉඩෙ  ��A ෙවොGෙබෝ� 

¢ඩා �Aය සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,971.00           100% I 100%

H67563148501 7/12/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� පයාගල, 

ෙගොරකෙදjය � ලංකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H67563149500 3/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ල;Yව, `ගම � 

ෙබෝwරාජාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,870.00           100% I 100%

N67563149501 5/25/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ක!දෙහේන අËමංගල 

තෙපෝවනය Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,550.00           100% I 100%

N67563149502 5/25/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ඕZAගල _මනE� ග�ෙල! 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,765.00           100% I 100%

N67561149503 5/25/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසයට 

අය� වලෙගදර බප/ම"/ E� Xවාස පාථ8ක Zද�ාලෙO E_! 

සඳහා ජල පහ_ක  ලබා [ම ෙව�ෙව! ව"ර ෙමෝටරයf 

ලබා[ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     20,000.00           100% I 100%

H67563149504 7/13/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� 802 යටෙදොළ ගා. X. 

වසමට අය� � ZෙDකාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G 

සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00           100% I 100%

H67563150500 6/23/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය හා පෙ;ශෙO ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය FIම 

උෙදසා Gයාප�ං� F"�ෙගොඩ, ම�ෙබ�ය ස�ප=ඨානාරාම 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     48,575.00           97% I 100%



H67563150502 9/7/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ��ර � ස q;ධ ජය!� 

Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,680.00           99% I 100%

H67563151500 6/23/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා හා පෙ;ශෙO ෙපොY පහ_ක  සංවHධනය 

FIම Gයාප�ං� බඹ³�ල � සරණංකර Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     49,980.00           100% I 100%

H67563151501 6/23/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පෙ;ශෙO ෙපොY පහ_ක  

සංවHධනය FIම උෙදසා Gයාප�ං� Eංහරාජ උද�ානය, 

ය=ටපාත E� සදහ  ගbල  Zහාරස්ථානෙO දහ  අධ�ාපනය 

ලබා [මට ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     49,140.00           98% I 100%

N67561852500 4/29/2016

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙO පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසය 

"ළ අh ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

සඳහා ඉෙග�  උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -

ම"ගම -                     49,980.00           100% I 100%

N67563853500 4/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� උhවර � 

ෛශලතලාරාම Zහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     74,709.00           100% I 100%

N67563853501 4/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබා[ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     124,740.00         100% I 100%

H67582153504 9/30/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 639 පාතකඩ ගා.X. වසෙ  

පාතකඩ රජෙO ඉඩෙ  ��A ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �Aය 

සංවHධනය FIම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     125,000.00         100% I 100%

H67582153507 12/15/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 651 � 8�ලගස්ෙපොළ ගා.X. 

වසෙ  රජෙO ඉඩෙ  ��A ෙවොGෙබෝ� ¢ඩා �Aය සංවHධනය 

FIම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     125,000.00         100% I 100%

H67563154500 3/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� න බපාන සමාw 

ධHමායතනෙO ෙගොඩනැ�G සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     24,780.00           99% I 100%



H67563154501 11/1/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ර�ම�ෙගොඩ Zහාරස්ථානෙO 

ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා[ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     149,960.00         100% I 100%

H67563154502 11/1/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පජාවෙW ආධ�ා�8ක 

සංවHධනය උෙදසා Gයාප�ං� ෙපෝ�වද�ඩ, ර�ම�ෙගොඩ 

සාං3කාරාම Zහාරස්ථානෙO ෙගොඩනැ�G ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම සඳහා දව�ාධාර ලබා[ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     99,980.00           100% I 100%

N67561863500 8/16/2016

8�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන  කලාපෙO අh ආදාය  ලාÑ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙW අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා¬ම 

අර�9 කරගෙන ඔ�!  සඳහා පාස� උපකරණ ලබා [ම

720,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ - 

8�ව!ෙගොඩ -                     719,982.00         100% I 100%

N67563863501 8/16/2016

ග පහ �ස්Èfකය "ල Gයාප�ං� දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා [ම "G! දහ  පාස� ද�ව!ෙW දහ  අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා¬ම

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     249,642.00         100% I 100%

N67561864500 4/20/2016

�§ය!දල අûයාදපන කලාපෙO පාස� අûයා◌්පනය හදාරණ 

අh ආදාය ලාÑ ප�� වල පාස� ද�ව! සදහා  ඉෙග�8 

උපකරණ ලබා [ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     149,968.00         100% I 100%

N67561864502 9/6/2016

�§ය!දළ අධ�ාපන කලාපෙO ෙතෝරා ග� පාස� සදහා  

පාස� උපකරණ ලබා [ම

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     297,162.25         74% I 100%

N67561864503 4/20/2016

¦ ජයවHධන�ර අධ�ාපන කළාපෙO අh ආදාය ලාÑ ප��වල 

පාසැ� ද�ව! සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා [ම.

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ ක.අ.අ. -                     399,840.00         100% I 100%

N67561664504 4/29/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පාසැ� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ -                     82,000.00           82% I 100%

N67561864505 6/9/2016

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙO පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය ලාÑ ප��වල E_ ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා[ම.

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     400,000.00         100% I 100%



N67561864507 8/22/2016

� ජයවHධන�ර අධ�ාපන කලාපෙO ඉෙග�ම ලබන අh 

ආදාය ලාÑ ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා[ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවHධන�ර -                     299,974.00         100% I 100%

N67561864508 9/26/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO පාස� �ස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     25,000.00           100% I 100%

N67561864509 10/6/2016

�§ය!දල අධ�ාපන කලාපෙO රාවතාව�ත ෙරෝමා� 

කෙතෝGක Zද�ාලයට උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     49,140.00           98% I 100%

N67561864510 10/6/2016

�§ය!දල අධ�ාපන කලාපෙO ෙමොරQ මහා Zද�ාලයට 

උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     50,000.00           100% I 100%

N67561864511 10/6/2016

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙO ෙසේH රාEf ෆ�� Zද�ාලයට 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     100,000.00         100% I 100%

N67561964512 10/18/2016

ෙහෝමාගම කලාපෙO පාථ8ක ද�ව!ෙW සාධXය ම=ටම 

ඉහළ දැ8ම සඳහා වැඩසටහනf පැවැ��ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     250,000.00         100% I 100%

N67561864513 10/25/2016

�§ය!දල අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙමොරQව පා.ෙ�. 

ෙකො=ඨාශෙO ෙමොරQව ද ෙසොPසා Zද�ාලය සඳහා ශ�ද 

Zකාශන ය!ත ප;ධ�යf ලබා[ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�fෂ

ක.අ.අ - 

�§ය!දල -                     98,059.00           98% I 100%

H61431101001 2/17/2016

��ල�Aය පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     199,800.00         100% I 100%

H61431101002 3/21/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     99,640.00           100% I 100%



N61422801003 3/21/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�� �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     95,500.00           96% I 100%

H61431101004 4/6/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

115,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     114,080.00         99% I 100%

G61422801005 4/6/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

195,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     54,456.00           28% I 100%

H61431101006 4/27/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     149,400.00         100% I 100%

H61431101009 5/18/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඉහළ මඩ පැ�ල, රජගහ�ර 

ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ�.y. m_මාව½ මහ�8යට Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     10,000.00           100% I 100%

H61431101010 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ෙලස ෙසZG තහh ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     199,280.00         100% I 100%

N61422801011 7/8/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     45,325.00           91% I 100%

H61431101012 9/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     249,275.00         100% I 100%

N61435801013 9/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     149,463.42         100% I 100%



H61431101014 9/28/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙය අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     49,500.00           99% I 100%

H61431101015 9/30/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ��ල�Aය, බලග�ල, අංක : 

141 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ�.එ . අෙශෝක EEර mමාර 

මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     29,700.00           99% I 100%

G61422801016 10/27/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා ලාÑ  

��ල�Aය, �!නල!ද, අංක : 64 � ප�ං� එ�.ඒ.ෙH�කා 

න!දc මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

4,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     -                      0% Q 0%

H61431101017 11/11/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ��ල�Aය, 

අස්වැ!නව�ත, අංක : 54/� � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ .ඒ. 

_ගතදාස මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

14,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     14,025.00           97% I 100%

G61431101018 12/20/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     239,560.00         100% I 100%

G61431101019 12/21/2016

��ල�Aය පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

64,087.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     62,600.00           98% I 100%

G61431101020 12/22/2016

��ල�Aය පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     99,600.00           100% I 100%

H61431102001 2/8/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අඩ ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,532.00           100% I 100%

N61422802002 8/18/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     38,625.00           97% I 100%



H61431102003 2/12/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     399,135.00         100% I 100%

N61422802004 2/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවf ෙලස කලා 

XHමාණෙO ෙයෙදන ස්වයං ³Fයා ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,125.00           98% I 100%

N61422802005 11/11/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවf ෙලස ඡායා°ප 

a�පෙO  ෙයෙදන ස්වයං ³Fයා ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

39,450.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     39,450.00           100% I 100%

H61431102012 5/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

30,770.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     30,770.00           100% I 100%

H61431102013 5/6/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකො��කෙ�, වැGෙහේන, අංක : 

70/8 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ෙශ�ට! දඹෙHරා මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     40,000.00           100% I 100%

H61431102015 5/16/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකො��කෙ�, වැGෙහේන, අංක : 

62/3  � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  මෙහේ�කා පනා!Y මහ�8යට  

Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     40,000.00           100% I 100%

H61431102016 5/17/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  �Yව, ජයවHධන�රය , අංක : 

10/28  � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  එ .ඩ�. ච!දලතා 

මහ�8යට  Xවාස ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     15,000.00           100% I 100%

H61431102017 9/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම - 1 අ�යර

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,125.00         100% I 100%

N61422802018 12/8/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා ලාÑ ෙකො��කෙ�, 

වැGෙහේන, අංක : 164/7 � ප�ං� න�!   මහතාට ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

11,390.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     11,390.00           100% I 100%



H61431102019 6/28/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     149,721.00         100% I 100%

G61422802020 7/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා ලාÑ F�ලා�Aය, 

ර!Zමන, අංක : 106/එ� � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ 

එ�.�.ඒ.එ . ඉ!දා mමා� මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ආධාර ලබා [ම
21,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     17,225.00           82% I 100%

H61431102021 8/12/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

210,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     210,000.00         100% I 100%

K61453902022 8/18/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ ත�ණ 

ත�jය! සඳහා �යY� ��9ව ලබා [ම

221,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     221,000.00         100% I 100%

H61431102023 9/2/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම - 2 අ�යර

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     499,140.00         100% I 100%

G61422802024 12/5/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, ෙස�ලක!ද, අංක : 

375/2 � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ එ .�.එ . න¬  මහතාට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

6,973.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     6,973.00             100% I 100%

H61431102025 9/22/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,350.00         100% I 100%

H61431102026 12/27/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, ෙස�ලක!ද පාර, අංක 

: 395/2ඒ � ප�ං� එ .එස්.එස්. අස්Fයා මහ�8යට Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     9,735.00             97% I 100%

H61431102029 10/20/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO කටාන බට�ර ක~වා�©�ව, අංක 

: 285/10 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ XÕකා වස!� මහ�8යට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

8,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     8,000.00             100% I 100%



G61431102030 10/27/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     24,780.00           99% I 100%

G61431102031 10/28/2016

කටාන  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ෙකො��කෙ�, මානෙD�ය,  

අංක : 24 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ�. ¦යාc පනා!Y  

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     24,780.00           99% I 100%

G61422802032 11/11/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

10,550.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     8,775.00             83% I 100%

K61422903002 2/17/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

වැඩසටහ! පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

G61422803003 4/6/2016

`ග�ව   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

280,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 533,541.00        266,770.50         95% I 100%

H61431103007 5/18/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

 ආධාර ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 999,120.00        999,120.00         100% I 100%

H61431103009 9/2/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකො��කෙ�, ද~වෙකොQව, 

ආ�[! මාවත, අංක : 174/43 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ 

එ .එ!. ෆා�මා නස්රා මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 24,786.00          24,786.00           99% I 100%

H61431103012 10/10/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, ශා!ත ලාසරස් පාර, 

අංක : 78/9 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ E�� �ස්දා මහ�8යට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 29,972.00          29,972.00           100% I 100%

H61431103013 10/10/2016

`ග�ව පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, ක=Qව, සාGස් මාවත, 

අංක : 09 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ XHමා� ප[© මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

10,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 9,971.00            9,971.00             100% I 100%



H61431103014 10/12/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකො��කෙ�, ෙපෝරෙතොට, 

තfFයා පාර, අංක : 49/8� � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ 

එ .එ!.එ . Xස්තාH මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 19,971.00          19,971.00           100% I 100%

H61431103015 10/12/2016

`ග�ව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO 1. ෙකො��කෙ�, ෙපෝරෙතොට, 

අංක : 184/7 � ප�ං�  �.ෙf. 8³!ඩා  මහ�8ය හා 2. 

ෙකො��කෙ�, ෙපෝරෙතොට, තfFයා පාර, අංක : 69� � ප�ං� 

ó�මා ෙජ!නා මහ�8ය යන  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �. 10000/- බැ�! 20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 19,971.00          19,971.00           100% I 100%

H61431103018 10/18/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, ෙබෝලවලාන, සදාසරණ 

මාවත, අංක : 14/1 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ඩ�. හHෂc 

ඉෂාකා මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 19,971.00          19,971.00           100% I 100%

G61431103019 10/28/2016

`ග�ව  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ!  සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 34,987.00          34,987.00           100% I 100%

G61431103020 11/3/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

381,133.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 380,339.00        380,339.00         100% I 100%

H61431103021 12/20/2016

8ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, ෙකොළඹ පාර, අංක : 

31/7 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ .�තාෆ්�! මහතාට Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 19,971.50          19,971.50           100% I 100%

H61431103022 12/29/2016

8ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 24,200.00          24,200.00           97% I 100%

H61431103023 12/22/2016

`ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 19,800.00          19,800.00           99% I 100%

K61422904002 4/8/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

හා Xරත�මට අෙ©f�ත ස්වයං ³Fයා ලාÑ! සඳහා ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

48,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     48,000.00           100% I 100%



H61431104003 3/14/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �.10000/- බැ�!

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     29,997.00           100% I 100%

H61431104004 5/18/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     199,969.00         100% I 100%

G61422804006 4/6/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

හා Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     140,000.00         100% I 100%

H61431104007 4/6/2016

8�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     119,976.00         100% I 100%

H61431104009 4/25/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     499,987.00         100% I 100%

N61422804010 4/27/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

උ!ෙනෝ�ව, අංක : 14/11 � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ  y.ඩ�. 

සංlවc E�වා  මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා 

�ම
19,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     17,249.50           91% I 100%

K61422904013 10/10/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

N61422804014 7/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

හා Xරත�මට අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය! සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     150,000.00         100% I 100%

K61422904015 7/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

හා  Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා 

��9  වැඩසටහ! පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     99,982.25           100% I 100%



H61431104017 9/28/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙය අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     39,979.00           100% I 100%

H61431104021 11/2/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙදවලපල, බලෙබෝව, 

අංක : 14/�/5 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  ම�!ද E�වා 

මහතාට  Xවාස ආධාර ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     29,850.00           100% I 100%

F61431104022 11/21/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස  ආධාර ලබා [ම - 2 අ�යර

61,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     61,000.00           100% I 100%

H61431104023 12/20/2016

8�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 8�ව!ෙගොඩ, 

ග�ෙලො~ව, �Sරා මාවත,  අංක : 153  � ප�ං� අh ආදාය  

ලාÑ  අP.එ . බÃH[!  මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     39,968.00           100% I 100%

H61431105003 4/6/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

260,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     258,645.00         99% I 100%

G61422805004 4/6/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     99,798.00           100% I 100%

H61431105005 4/18/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  X=ට�ව, ෙදබහැර  ප�ං� අh 

ආදාය  ලාÑ ආH.y. ච!ෙදස්කර මහතාට Xවාස ආධාර ලබා 

[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     29,640.00           99% I 100%

H61431105006 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     999,990.00         100% I 100%

N61422805007 11/21/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා  

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

89,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     88,923.13           99% I 100%



K61453905009 8/2/2016

`Iගම පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ ත�ණ 

ත�jය! සඳහා �යY� ��9ව ලබා [ම  ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

53,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 52,500.00          52,500.00           99% I 100%

G61422805010 4/28/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රදාවh!න, �වර පාර, අංක : 

13 � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ  ෙS.ඒ. සාග�කා  ශ�ාම¬  

ජයෙකොt මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�මf ලබා [ම
8,200.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     4,449.17             54% I 100%

N61422805011 6/22/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා  

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     89,521.50           99% I 100%

K61422905012 6/29/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     20,000.00           100% I 100%

G61422805013 7/12/2016

`Iගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා ලාÑ  රදාවh!න, 

ඉ��ගස්ඕZට, අංක : 43  � ප�ං�  එ . XÕකා Xල!�  

මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

21,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     18,962.50           90% I 100%

H61431105014 9/28/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙය අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

131,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     124,510.00         95% I 100%

H61431105015 9/30/2016

`Iගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  `Iගම, හ�ගම, අංක : 152 � 

ප�ං� අh  ආදාය  ලාÑ ඩ�. ෙපේමාව½ මහ�8යට Xවාස 

ආධාර  ලබා [ම

36,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     34,580.00           96% I 100%

H61431105016 9/30/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     194,037.50         97% I 100%

H61431105017 10/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     43,432.50           97% I 100%



H61431105018 10/10/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පස්යාල, නා�Gව, අංක : 238� 

� ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ .ෙS.එ . �ෙසPH  මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     34,085.00           97% I 100%

H61431105019 10/12/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පස්යාල, නා��ව, අංක : 233 � 

ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ඉ රා! මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     19,372.50           97% I 100%

G61422805020 10/25/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

21,911.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     21,911.00           100% I 100%

G61431105021 10/28/2016

`Iගම  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ!  සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     59,040.00           98% I 100%

N61422805022 11/11/2016

`Iගම පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම "G! ඔ�!ෙW ස්වයං ³Fයා 

ධා�තාවය නංවා¬ම
35,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     35,424.00           100% I 100%

H61431105023 12/6/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා �ම  

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     249,997.50         100% I 100%

H61431105024 12/27/2016

`Iගම  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   අh ආදාය  ලාÑ!  සඳහා   

Xවාස ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     195,877.00         98% I 100%

H61431106002 3/2/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �.10000/- බැ�!

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,978.00           100% I 100%

H61431106003 3/2/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙDය!ෙගොඩ, එ~වා�Aය, 

අංක : 156/3 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ෙf.l. �තාව½ 

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     39,988.00           100% I 100%



H61431106005 3/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �.10000/- බැ�!

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,980.00           100% I 100%

F61435806007 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ෙDය!ෙගොඩ 

Zයලෙගොඩ ගාම සංවHධන ස8�ය හා ෙDය!ෙගොඩ 

නැ/ප�තලෙගදර ෆා ෙගෝDව�ත එක�" ගාම සංවHධන 

ස8�ය යන  ස8� සඳහා උපකරණ ලබා [ම
55,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     55,000.00           100% I 100%

H61435806008 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO   Gයාප�ං�  354ඒ 

හWග�ල � ගාම සංවHධන ස8�ය සඳහා ZYGය පහ_ක  ලබා 

[ම

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

N61422806009 3/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�තනග�ල, පස්යාල 

පාර, හා�ප!ෙදjය, සංඝෙබෝÅ මාවත, අංක : 63/2/ඒ � 

ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ y. ºයංගc _දHaකා මහ�8යට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා [ම
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     18,244.00           52% I 100%

H61431106010 4/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     109,968.00         100% I 100%

N61422806011 4/5/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ  ආධාර ලබා [ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     140,000.00         100% I 100%

H61431106013 9/7/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,300.00           97% I 100%

N61422806014 4/27/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කළෙගtෙහේන, රXස්වල, 

අංක : 99/04 � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ ආH.y. ෙH9කා [©� 

මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා �ම

19,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     12,179.50           64% I 100%

N61422906016 5/11/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ඌරාෙපොල ෙගොZජන 

ෙසේවා බල පෙ;ශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත�මට 

අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලා 

පැවැ��ම "G! ඔ�! සZබල ගැ!�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%



G61422806017 5/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව"�ගම, ග�ෙබොඩ, අංක 

: 304එෆ් � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ  ඊ.XHමලා එ��Eංහ 

මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     18,244.00           52% I 100%

G61422806018 5/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පස්යාල, කල��Aය,  

අංක : 118ඊ  � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ  ඒ.ඩ�.ඒ. සර� 

රං{�  මහතාට  ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     7,050.00             59% I 100%

G61422806019 5/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO පස්යාල, කල��Aය,  

අංක : 147  � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ  ෙf. ලGතා රංජc 

මහ�8යට  ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     6,550.00             44% I 100%

H61452306020 5/6/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අ�තනග�ල පා .ස. 

�මාවට  අය�  මංගල��ය ෙබෝග�ව මාHගෙO  ප�Y ²  

ෙකොටස  නැවත ප�සංස්කරණය FIම

65,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 65,000.00          56,156.00           86% I 100%

H61431106021 5/18/2016

අ�තනග�ල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඉහළ කහෙටෝZට, අංක 

112 �  ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ E�� ෆාPදා  මහ�8යට Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,996.00           100% I 100%

K61422906022 6/29/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     79,970.00           100% I 100%

G61422806023 7/8/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO X=ට�ව, කල�ගස්Zල, 

අංක : 100 � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ එ!.�. ෙසෝමාව½ 

මහ�8යට ස්වයං ³Fයා  උපකරණ ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     15,000.00           100% I 100%

G61422806024 8/12/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවක Xරත 

X=ට�ව, නාපාෙගොඩ ප�ං� එ .එ�. �ෂ්පලතා මහ�8යට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

7,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     5,070.00             72% I 100%

H61431106025 9/15/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙDය!ෙගොඩ, අලවල, 

අංක : 159  � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ වස!තා ක�ණානායක 

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,500.00           98% I 100%



H61431106026 10/17/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     40,500.00           100% I 100%

H61431106027 10/10/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO යfකල, �ර�ල, අංක : 

127/ඒ/1 � ප�ං�  අh ආදාය  ලාÑ ඒ.ඒ. ෙරෝ�c _ෙ!තා 

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,970.00           100% I 100%

H61431106028 10/12/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කහෙටෝZට, 

ඕෙගොඩෙපොල, අංක : 133/7 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ .�. 

ෆා�මා මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     15,000.00           100% I 100%

G61431106029 10/28/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ!  

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     89,820.00           100% I 100%

G61431106030 11/2/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කලෙගtෙහේන, �හා�ය, 

වාරණ පාර, අංක : 333/1 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ 

එ .එස්.එ . ෆස්`H මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,550.00           98% I 100%

H61431107002 3/18/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මාකZට, ෙගෝනෙහේන, අංක : 35 

� ප�ං� අh  ආදාය  ලාÑ ඒ.ඒ.�. ලයන� මහතාට Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 39,992.00          39,992.00           100% I 100%

K61422907005 4/19/2016

ග පහ  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත ස්වයං ³Fයා ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

32,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     32,000.00           100% I 100%

N61422807006 4/22/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

N61422907007 5/5/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!  සඳහා ස්වයං ³Fයා �§බඳ 

��9 පාඨමාලා පව�වා ඔ�!  සZබල ගැ!�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     249,450.00         100% I 100%



N61422807008 9/22/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!  සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 89,462.00          89,162.00           89% I 100%

N61422907009 8/2/2016

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා  ��9 

පාඨමාලා ලබා [ම "G! ඔ�! සZබල ගැ!�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     150,000.00         100% I 100%

H61431107010 6/7/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 74,659.00          74,659.00           100% I 100%

H61431107011 6/28/2016

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 120,000.00        120,000.00         100% I 100%

K61422907013 9/14/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා ��9 

වැඩ�~ පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,600.00           100% I 100%

H61431107014 11/9/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ග පහ, ඉහලගම, අංක : 123/� 

�  ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ෙසේකව½ ච!ද�¬ මහ�8යට  

Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 39,982.00          39,982.00           100% I 100%

H61431107015 12/29/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 224,180.00        224,180.00         100% I 100%

H61431108002 2/8/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අඩ ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,454.00         100% I 100%

N61422808003 2/8/2016

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබා [ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     491,400.00         98% I 100%



H61431108006 4/6/2016

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,540.00           100% I 100%

G61422808007 4/6/2016

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     140,000.00         100% I 100%

H61431108008 4/25/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රාගම, තලෙගො�ල, අංක : 

14/ඒ � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ඒ.එ .එ!. අ�තනායක 

මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,927.00           100% I 100%

H61431108009 5/3/2016

ජාඇල  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස  ආධාර ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     149,734.00         100% I 100%

N61422808010 5/25/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

වැඩ�~ පැවැ��ම  "G! ඔ�! සZබල ගැ!�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     189,400.00         95% I 100%

K61422908012 6/6/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9  

පාඨමාලා පැවැ��ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     67,000.00           84% I 100%

H61431108013 6/28/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

380,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     379,776.00         100% I 100%

N61422808014 8/22/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     500,000.00         100% I 100%

K61422908015 9/7/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලාවf පැවැ��ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     16,750.00           84% I 100%



K61453908016 9/14/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ ත�ණ 

ත�jය! සඳහා �යY� බලපත ලබා[ෙ  ��9 පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම

850,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     850,000.00         100% I 100%

H61431108017 10/10/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඒකල, හ�ලකඩ මාවත, අංක : 

218/�/1/8 � ප�ං� අh  ආදාය  ලාÑ එ .ෙf. මG! ආE� 

මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     15,000.00           100% I 100%

G61422808018 10/10/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඒකල, ෙකොරෙ�Gයව�ත, අංක 

: 738/ඒ � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ එ!.ඒ.�. අ��කා තරං� 

මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     18,200.00           91% I 100%

H61431108019 11/18/2016

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල, වැGග �Aය, ජාඇල 

ව�ත, අංක : 46 � ප�ං� අh  ආදාය  ලාÑ එ . ෙජෝHS   

E�වා මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     9,790.00             98% I 100%

G61422808020 10/10/2016

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල, "ඩැ�ල, ෙදොස්තර 

8ෙග� ෙසෙනZර�තන මාවත, අංක : 426 � ප�ං� අh 

ආදාය  ලාÑ සම!ත ෙසෙනZර�න මහතාට ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     9,000.00             60% I 100%

G61422808021 10/10/2016

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල, යfකh Ãව, අංක : 528 

� ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ �.ෙS.ආH. සතරEංහ මහතාට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     18,200.00           91% I 100%

H61431108022 10/10/2016

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  ජාඇල, යfකhව, අංක : 555� 

� ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ෙf.y.�. ෙන�8j නය!තා 

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     34,978.00           100% I 100%

H61431108023 10/13/2016

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,900.00           100% I 100%

G61431108024 10/25/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

 ආධාර ලබා [ම

473,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     472,590.00         100% I 100%



G61431108025 10/31/2016

ජාඇල  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,680.00           100% I 100%

F61435808026 11/2/2016

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  Gයප�ං� රාගම, ෙ�ව�ත Õ�ස් 

 ගාම සංවHධන ස8�යට උපකරණ ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,864.81           100% I 100%

N61422809002 2/12/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ආධාර ලබා [ම

144,230.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 105,690.00        105,690.00         73% I 100%

K61422909003 6/6/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9  

පාඨමාලා පැවැ��ම

275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 275,000.00        275,000.00         100% I 100%

K61422909004 4/8/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත ස්වයං ³Fයා ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

68,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 68,000.00          67,683.00           100% I 100%

H61431109005 3/2/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ෙලස ෙසZG තහh ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,900.00          99,900.00           100% I 100%

N61422809006 3/2/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ගෘහ  ආ¦තව ස්වයං ³Fයාවf 

ෙලස ඇග~  කHමා!තෙO ෙයෙදන �;ගලP! සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     300,000.00         100% I 100%

K61422909007 7/18/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව!  සඳහා ස්වයං ³Fයා 

වැඩ�~වf පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 150,000.00        149,190.00         99% I 100%

H61431109012 10/6/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

420,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 419,755.00        419,755.00         100% I 100%



H61431109013 10/10/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල, දෑල"ර, ගමමැද පාර, 

අංක : 179/ඒ � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ . �යාX නාGකා 

ෙපෙHරා මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා �ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     14,846.25           99% I 100%

G61422809014 10/10/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ජාඇල, දෑල"ර , ශා!ත 

ෙලෝbස් මාවත, අංක : 94/� � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ 

ෙS.තf�ලා ºයංගc මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ආධාර ලබා [ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 15,970.00          15,000.00           100% I 100%

K61422909015 10/12/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල  Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වංය ³Fයා ��9  

පාඨමාලාවf පැවැ��ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     25,000.00           100% I 100%

N61422909016 10/31/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම "G! ඔ�! සZබල ගැ!�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 75,000.00          74,062.00           99% I 100%

G61422809019 10/31/2016

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 84,845.00          84,845.00           85% I 100%

H61431110001 2/1/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �. 15000/- බැ�! ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

165,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     142,775.00         87% I 100%

N61422810002 12/20/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ව�තල, ෙගොං�ෙතොට, 

ජා.X.කමය,  අංක : 91   � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ එ .ඩ�. 

සාග�කා mමා�හා8 අෙ�ෙකෝ! ෙමනZයට ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම
21,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                      0% A 10%

K61422910003 2/25/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලාවf පැවැ��ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     18,400.00           92% I 100%

K61422910004 2/1/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා  සා� හැ=ට මැ�ම �§බඳ 

ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලා  පැවැ��ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     14,650.00           73% I 100%



K61422910005 3/21/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  කැ!දGය;දපා~ව පෙ;ශෙO 

ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත �මට අෙ©f�ත කා!තාව! 

සඳහා  ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලාවf   පැවැ��ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     14,650.00           73% I 100%

N61422810006 10/20/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  කඩවත, ෙගෝනෙහේන, අංක : 

388/�  � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ £.එ .l. "ෂාc [�කා 

මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     17,680.00           71% I 100%

N61422810007 10/20/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ව�තල, �!නමැද, අංක : 41/3  

� ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ ස්වHණා ම�Gකා   මහ�8යට 

ස්වයං ³Fයා  උපකරණ ආධාර  ලබා [ම

21,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     17,680.00           84% I 100%

K61422910009 3/1/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම

400,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     400,000.00         100% I 100%

H61431110010 3/3/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 1. q��Aය, උm� අරමංෙගොඩ, 

අංක : 109/17/1 � ප�ං� l.ඒ. �යර�න මහතා හා 2. 

වැGෙD�ය,ඇAෙකෙහ�ග�ල, අංක : 30 � ප�ං� ඩ�.l. බ!Y 

ච!දලා� මහතා යන අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා [ම - එf අයmට �. 40000/- බැ�!
80,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     79,210.00           99% I 100%

H61431110011 3/2/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �.10000/- බැ�!

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     48,005.00           96% I 100%

H61431110012 3/2/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO q��Aය, cලමහර, අංක : 28/3 

� ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ�.ඒ. m�Yc  Xල!� මහ�8යට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     38,680.00           97% I 100%

H61431110013 11/3/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  බට�ර වෑබඩ, අංක : 489/එ!/1  

� ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  ගා!w ෙහේවා ෙෂ�ට! මහතාට   

Xවාස ආධාර  ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     34,500.00           99% I 100%

N61422810014 4/22/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     123,760.00         41% I 100%



H61431110015 4/19/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ෙසZG තහh ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     290,265.00         97% I 100%

H61431110016 9/26/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

635,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     483,611.00         76% I 100%

G61422810018 4/28/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අඹගස්�Aය, ක¶��ල  පාර, අංක 

: 88  � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ  �.�. මෙනෝI  මහ�8යට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා [ම

8,200.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                      0% B 35%

G61422810019 5/4/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත ෙගො�! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස ෙගොZ උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                      0% B 35%

G61422810021 5/6/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උh�ල, ඉE�Gක!ද   ප�ං� 

ස්වයං ³Fයා ලාÑ  එ .y. ෙපේමර�න මහතාට   ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

12,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     5,630.63             47% I 100%

N61422910022 5/17/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා  

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා ��9 

වැඩ�~ පැවැ��ම "G! ඔ�! පවHධනය FIම

60,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     55,000.00           92% I 100%

H61431110023 8/23/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 1. කඩවත, ¨�යපා~ව, අංක : 

275/8 � ප�ං� _�මා  ºයදHශc ඇf¬ස්  මහ�8ය හා 2. 

නැY!ග�ව, ඌ�වල, අංක : 81/4 �  ප�ං� එ .ඒ. න[කා 

ෙහ=Aආර�� මහ�8ය යන අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �.32500/- බැ�!
65,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     64,385.00           99% I 100%

H61431110024 10/3/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  කඩවත, මහර �ෙWෙගොඩ, අංක 

: 210/� � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ෙS.ඒ. ප;8j ජය¨�ය 

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

32,500.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     30,060.00           92% I 100%

H61431110026 9/15/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත, වෑබඩ, F��ලවල, අංක 

: 39/ඒ � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ සන� ච8!ද අතප�" 

මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                      0% A 10%



N61422910027 9/22/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත  කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9  

පාඨමාලා පැවැ��ම "G! ඔ�!ෙW ස්වයං ³Fයා ධා�තාවය 

නංවා¬ම
20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     18,400.00           92% I 100%

H61431110028 10/5/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා

600,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     593,180.00         99% I 100%

G61431110030 10/26/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ව�තල, අfබHට�ම, � ජය!� 

මාවත, අංක : 388/23 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ _�óයා අ�ස් 

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා �ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     24,970.00           100% I 100%

G61431110031 10/31/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 96,435.00          96,435.00           96% I 100%

N61422910032 10/31/2016

මහර  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!  සඳහා  ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම  "G! ඔ�!ෙW ස්වයං ³Fයා ධා�තාවය 

නංවා¬ම
260,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     155,750.00         60% I 100%

G61431110033 11/3/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO න  කරන ලද අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස  ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �.15000/- බැ�! 

( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

75,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     59,245.00           79% I 100%

H61431111001 3/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණය අ�ණෘ ඇත ) - එf 

අයmට �.20000/- බැ�!

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 999,971.00        999,971.00         100% I 100%

K61422911002 10/7/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා °පලාවන� හා 

මනාGය! හැඩගැ!�ම �§බඳ ��9  පාඨමාලාවf පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 197,280.00        197,280.00         99% I 100%

K61422911003 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ඇ¶  මැ�ම  �§බඳ 

��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 96,240.00          96,240.00           96% I 100%



K61422911004 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා �ර ෙර�  මැ�ම  

�§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,840.00          99,840.00           100% I 100%

K61422911005 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ෙff සහ ෙff 

ආකෘ� සැ[ම   �§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 199,680.00        199,680.00         100% I 100%

K61422911006 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා සා� හැ=ට XHමාණය 

FIම  �§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 47,520.00          47,520.00           95% I 100%

K61422911007 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා මY� දැ� සැක�ම  

�§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 49,320.00          49,320.00           99% I 100%

K61422911008 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ෙ©පH fZG! 

සැක�ම හා XHමාණ රා� FIම   �§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 

පාඨමාලාවf පැවැ��ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,840.00          99,840.00           100% I 100%

K61422911009 3/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ෙසෙර©� හා පාවහ! 

Xෂ්පාදනය FIම   �§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 68,160.00          68,160.00           68% I 100%

K61422911010 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ෙකA කෑම සැක�ම  

�§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,840.00          99,840.00           100% I 100%

K61422911011 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා බ�f  ෙර�  සැ[ම  

�§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     50,000.00           100% I 100%

K61422911012 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා සා� වHf FIම  

�§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 49,320.00          49,320.00           99% I 100%



K61422911013 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා අ�ක  හා �බ! 

එ ෙබොPඩH FIම  �§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 17,240.00          17,240.00           34% I 100%

K61422911014 3/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ආහාර සැක�ම   

�§බඳ  ස්වයං ³Fයා  ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,840.00          99,840.00           100% I 100%

G61422811015 11/4/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා  

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 13,280.00          13,280.00           13% I 100%

K61453911016 3/30/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ ත�ණ 

ත�jය! සඳහා �යY� ��9ව ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 93,500.00          93,500.00           94% I 100%

H61431111017 11/21/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 79,913.00          79,913.00           100% I 100%

N61422811018 4/5/2016

ෙදො ෙ©   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ  ආධාර ලබා [ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 70,572.00          70,572.00           50% I 100%

N61422811019 4/22/2016

ෙදො ෙ©   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     300,000.00         100% I 100%

H61431111020 4/22/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ෙසZG තහh ලබා [ම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 259,830.00        259,830.00         87% I 100%

H61431111021 4/28/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO රදාවාන, ෙකොස්ව�ත, අංක : 

478 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ම�!ද �සානායක මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 24,220.00          24,220.00           97% I 100%



G61422811022 5/12/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයා ලාÑ මැ;ෙ;ගම, 

හංවැ�ල පාර, අංක : 22/2/ඒ � ප�ං� ධ 8ක පස!න මහතාට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     -                      0% Q 0%

N61422811023 6/16/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං  ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 17,050.00          17,050.00           34% I 100%

K61422911025 10/7/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  කා!තාව! සඳහා  ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 78,200.00          78,200.00           78% I 100%

G61422811026 11/10/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයා ලාÑ üෙගොඩ, 

කඳනෙගොඩ, අංක : 98  � ප�ං�  ඩ�. ෙරොසG!   මහ�8යට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ  ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     -                      0% O 0%

H61431111027 8/23/2016

ෙදො ෙ©  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පැ�Gයවල, ෙDර�ග පල, 

අංක : 255/5 �  ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  ඩ�.ෙf. ච �කා 

Xල!� මහ�8යට  Xවාස ආධාර  ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 14,800.00          14,800.00           99% I 100%

G61422811028 9/2/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයා ලාÑ 

පරකඩ��ල එ�.y. ඥානව½ මහ�8යට ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 17,322.00          17,322.00           87% I 100%

H61431111030 9/7/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

85,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 84,120.00          84,120.00           99% I 100%

H61431111031 9/29/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස ආධාර ලබා  [ම - එf අයmට �.20000/- බැ�! ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 59,800.00          59,800.00           100% I 100%

K61422911032 10/10/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා  ස්වයං  ³Fයා  

��9  පාඨමාලාවf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,840.00          99,840.00           100% I 100%



G61431111033 10/28/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO üෙගොඩ, mමා���ල, අංක : 

51/ඒ/7 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එස්.එ�.එෆ්. අස්8යා  

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 29,992.00          29,992.00           100% I 100%

G61431111035 11/8/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 398,311.00        398,311.00         100% I 100%

G61431111036 11/8/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO F�åවැල, මPලවලාන, 

තලෙකොQවව�ත, අංක : 8/3 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  

ආH.ඒ.ෙf. ෙහේමලතා මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 14,985.00          14,985.00           100% I 100%

G61431111037 12/8/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �.20000/- බැ�! ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 99,134.00          99,134.00           99% I 100%

N61422812001 2/1/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කඩවත, පහළ ªය!Zල , අංක : 

100/6 � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ y.ඩ�. ච8!ද �ෙ!ෂ් 

�ව!�ර මහතාට  ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�මf  ලබා [ම
21,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     -                      0% Q 0%

N61422812003 11/23/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     884,991.24         88% I 100%

H61431112005 5/18/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ම�වාන, උල�Aවල, අංක : 

487/�/2 �  ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  ඒ.ඒ.එස. �සානා  

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     24,420.00           98% I 100%

H61431112006 6/28/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     149,040.00         99% I 100%

H61431112007 6/28/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     39,330.00           98% I 100%



K61422912008 7/8/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     200,000.00         89% I 100%

H61431112009 7/8/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ෙගෝනවල, බතලෙහේන ව�ත, 

අංක : 384/1 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ඩ�.ෙf.ඒ. අ�ර 

bණවHධන  මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     30,000.00           100% I 100%

K61422912010 7/14/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

වැඩ�~වf පැවැ��ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     20,000.00           100% I 100%

H61431112011 9/8/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     148,086.00         99% I 100%

N61422912012 9/21/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��� 

පාඨමාලාවf පැවැ��ම "G! ඔ�!ෙW ස්වයං ³Fයා 

ධා�තාවය නංවා¬ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     100,000.00         100% I 100%

H61431112013 10/3/2016

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

850,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     848,700.00         100% I 100%

G61422812014 10/10/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     33,855.00           68% I 100%

H61431113001 11/28/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �. 15000/- බැ�!  ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

480,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     474,528.00         99% I 100%

K61422913004 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලාවf පැවැ��ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     59,020.00           98% I 100%



N61422813005 2/1/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැළjය, මාෙන�ගම, අංක : 

39/ඒ  � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ ආH.ඒ. _Åර රණEංහ 

මහතාට  ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

21,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     17,860.00           85% I 100%

K61422913006 3/3/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO මහර, F�බ�ෙගොඩ, එfස� 

මාවත ප ෙ;ශෙO ස්වයං ³Fයාවල  Xරත හා Xරත�මට 

අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාවf 

පැවැ��ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     -                      0% A 10%

K61422913007 3/3/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

වැඩ�~  පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     196,000.00         98% I 100%

K61422913009 4/19/2016

කැළjය  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත ස්වයං ³Fයා ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

32,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     32,000.00           100% I 100%

K61422913012 10/10/2016

කැළjය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලා පැවැ��ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     75,000.00           100% I 100%

N61422813013 6/27/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා ස්වංය ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     58,288.00           83% I 100%

H61431113018 10/31/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැළjය, ෙවද��ල, අංක : 

236/�/1 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ l.ච!දර�තන මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

21,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     20,962.00           100% I 100%

G61422813019 12/19/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැළjය, නාර 8jය පාර, 

අංක : 88 � ප�ං� ස්වයං ³Fයා ලාÑ එ .එ . මෙහේ�කා 

මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා [ම

12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     11,996.00           100% I 100%

K61422913020 12/19/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

පාඨමාලාවf පැවැ��ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     26,500.00           88% I 100%



H61452221001 4/4/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�ක  ෙකො=ඨාශයට අය� ෙකොළඹ 02 - සH 

ෙS ස් y�ස් මාවෙ� ZතානෙW ෙපොY මාවත ප�ක ෙD�කාව 

m=Aග� අ�ලා සංවHධනය FIම

650,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     635,000.00         98% I 100%

H61431121005 4/20/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා �ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     40,000.00           100% I 100%

H61431121006 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ!ට Xවාස 

ආධාර ලබා �ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,510.00           100% I 100%

H61431121007 5/4/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     79,806.00           100% I 100%

N61422821008 5/4/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% A 10%

H61431121010 6/9/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     79,990.00           100% I 100%

G61422821011 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% A 10%

N61422821012 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% A 10%

H61452321013 5/26/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 12, බ�ඩාරනායක 

මාවත, අංක 107 ව�ත ෙපොY මාHගය m=A ග� අ�ලා 

සංවHධනය F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     500,000.00         100% I 100%



H61452321014 5/26/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 12, අ�Y� හ8� ��ය, 

අංක 41 ව�ත ෙපොY පෙDශ මාHගය _Y_ ප�� සංවHධනය F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     196,181.00         98% I 100%

N61435821015 7/14/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගාම සංවHධන කටu" 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� {!"�Aය ගාම සංවHධන ස8�ය 

ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

F61422821016 7/14/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය  ලාË! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H61431121018 6/8/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     197,975.00         99% I 100%

H61452221019 6/9/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 12, බ�ඩාරණායක 

මාවත, අංක 107 ව�ත ෙපොY පෙDශ මාHගය _Y_ ප�� 

සංවHධනය F�ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     140,000.00         100% I 100%

H61452221020 6/9/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 12, ඒ.ෙS.එ .ලාóH 

මාවත, අංක 244 ව�ත ෙපොY පෙDශ මාHගය _Y_ ප�� 

සංවHධනය F�ම

460,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     429,581.00         93% I 100%

H61452221021 11/10/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 12, `රාXයා ��ය, 

109 ව�ත ෙපොY පෙDශ මාHගයට ෙකො!�= දැ8ම

345,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     192,191.00         56% I 100%

H61431121022 7/1/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

55,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     54,960.00           100% I 100%

K61422921023 9/14/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

අhආදාය  ලාË! සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධන වැඩසටහනf 

පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     197,200.00         99% I 100%



H61431121024 7/27/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     103,230.00         94% I 100%

K61422921031 9/3/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩසටහනf ෙලස ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය! 

සඳහා °පලාවන� පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00           100% I 100%

N61431121032 10/3/2016

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ෙලස ෙගොඩනැ�G දව� ලබා[ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     593,925.00         99% I 100%

K61422821033 11/29/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය F�ම 

සඳහා  ගංව"ර ආපදාවට ලf� පෙ;ශ වල ස්වයං ³Fයාවල 

Xu" ෙහෝ ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අයට ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා�ම.
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H61431121034 12/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම. අ�යර 2

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

N61422922001 5/12/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩසටහනf ෙලස අ�ක  XHමාණ පාඨමාලාවf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,825.00           100% I 100%

K61422922005 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË ත�ණ ත�jය! සඳහා වෘ��ය 

��9 පාඨමාලාවf ෙලස ප�ගණක පාඨමාලාවf පැවැ��ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     200,000.00         100% I 100%

F61435822006 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ගාම 

සංවHධන ස8� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,833.00           100% I 100%

N61422822008 7/1/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා 

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.

144,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     144,000.00         100% I 100%



N61422822009 7/13/2016

ෙකොෙලො!නාව පා .ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

පවHධනය සදහා අh ආදාය  ලාÑ! ෙවත ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00           100% I 100%

H61431122011 9/3/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංෙගොඩ, ��ටාන 

පQමග, අංක448/1/� ¡ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ගයාX q;wකා  

මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     12,000.00           100% I 100%

H61431122012 9/3/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංෙගොඩ, �ඹූටාන 

පQමග,අංක 445 ¡ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ�. ලස!� 

ෙපෙHරා  මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     12,000.00           100% I 100%

H61431122014 9/3/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංෙගොඩ, �ඹූටාන 

පQමග, අංක 444/2/� ¡ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ආH.එ�.ඒ. 

වස!�  මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     12,000.00           100% I 100%

H61431122015 10/25/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංෙගොඩ, �ඹූටාන, අංක 

232/13 ¡ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ E.�.Eලව� මහ�8යෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     12,000.00           100% I 100%

H61431122017 10/25/2016

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංෙගොඩ, ��ෙ��යාව 

නව නගරය ,�ඹූටාන පQමග, අංක 448 ¡ ප�ං� අh 

ආදාය ලාÑ W.�ලව½   මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් 

FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     12,000.00           100% I 100%

H61431122018 9/3/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංෙගොඩ, �ඹූටාන 

පQමග, අංක 444/8  ¡ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙS. ZෙSර�න 

මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     12,000.00           100% I 100%

H61431122019 9/3/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අංෙගොඩ, ��ටාන 

පQමග, අංක448/1 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �.�.Eලව� 

මහ�8යෙW  lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     12,000.00           100% I 100%

H61431122020 9/3/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොෙළො!නාව, 

`ෙතොට��ල, පාස� පQමග, අංක 103/14 Xවෙසේ ප�ං� අh 

ආදාය ලාÑ එස්. ශÁmමාර මහතාෙW lවන ත��වය උසස් 

FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     12,000.00           100% I 100%



G61422822021 9/13/2016

ෙකොෙලො!නාව   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල 

Xරත හා Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

115,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     115,000.00         100% I 100%

H61431122022 9/13/2016

ෙකොෙලො!නාව   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     39,680.00           99% I 100%

H61452222024 9/13/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වැ�ල �Aය 

ෙකො�ලව�ත අඹතෙ� පාර 63/17 ඔස්ෙසේ �ෙවන ෙපොY පාර 

කාප= දමා සංවHධනය F�ම

1,100,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     873,356.23         79% I 100%

H61431122025 9/26/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     169,985.00         100% I 100%

G61422822027 9/26/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ස්වයං  ³Fයා 

පවHධනය සඳහා  ස්වයං  ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය ලාË!ට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     30,000.00           100% I 100%

H61431122028 10/18/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය  ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     299,940.00         100% I 100%

N61422822029 10/18/2016

ෙකොෙලො!නාව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 321/1 උස්ව�ත 

පාර,ෙකොQZල, වැ�ල �Aය � ප�ං� ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

අh ආදාය  ලාË එස්.එ�.ෆ�නා යන අයට _Y_ ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා [ම 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     30,000.00           100% I 100%

K61422923003 5/12/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ  

³Fයා අෙ©f�තය! සඳහා ස්වයං ³Fයා පාඨමාලාවf ෙලස 

මැ�  හා ස්�! º!ට! ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     99,760.00           100% I 100%

N61422823004 7/4/2016

� ජයවHධන�ර පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා 

පවHධනය සදහා �ෙWෙගොඩ, උඩහ��ල, Zජයරාම පQමඟ, 

අංක 120 � ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �.l. සම!� මහ�8යට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     28,806.00           96% I 100%



N61422823005 7/4/2016

¦  ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �ටෙකෝ=ෙ=, 

හතරවැX පQමඟ, අංක 19/9 � � ප�ං� අh ආදාය ලාÑ අ2ලා 

ජයX මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     -                      0% A 10%

H61431123008 6/9/2016

¦  ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     99,950.00           100% I 100%

K61422923009 6/28/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË! සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩ සටහනf ෙලස ඇY  මැEම �§බඳ පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     49,900.00           100% I 100%

H61431123010 7/27/2016

¦ ජයවHධන�ර  පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     19,660.00           98% I 100%

K61422923012 9/3/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩසටහනf ෙලස ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය! 

සඳහා °පලාවන� පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     49,975.00           100% I 100%

H61431123013 9/3/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අh ආදාය ලාÑ  

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     199,925.00         100% I 100%

H61431123014 10/6/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     199,875.00         100% I 100%

N61431123015 10/26/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලයmෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     12,930.00           86% I 100%

N61431123016 10/26/2016

� ජයවHධන�ර පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     193,338.00         97% I 100%



F61431123018 11/15/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW  lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     149,564.00         100% I 100%

H61431123019 12/23/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

375,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     359,910.00         96% I 100%

H61452224002 4/4/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, �=Qගල, Z�f� 

මාවෙත� අවසාන ෙකොටෙස� 2 වන අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     495,033.00         99% I 100%

K61422924003 4/4/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලා 

පැවැ��ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     249,790.00         100% I 100%

N61422924004 4/4/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලා 

පැවැ��ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     250,000.00         100% I 100%

H61431124005 4/4/2016

කhෙවල ©රා◌ා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,746.00           100% I 100%

H61452324010 4/8/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොස්ව�ත ෙස�E� මාවත 

සංවHධනය F�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     297,291.10         99% I 100%

H61452324012 5/30/2016

කhෙවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය 

ඥානZමල මාවත, අංක 9 Eට 9/4 දfවා ²  ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය F�ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,713.20           100% I 100%

H61431124013 5/30/2016

කhෙවල පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     149,280.00         100% I 100%



H61431124017 6/9/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� අංක 72/46/2, 

ශා!තාෙලෝකගම, අ"���ය G�නෙO ප�ං� අh ආදාය8ලාÑ 

වන_!දරා t�ෂාX 8ය හට Xවාස ආධාර ලබා[ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     15,000.00           100% I 100%

H61431124018 6/28/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     158,716.00         99% I 100%

N61422824020 7/14/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය  ලාË! ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

84,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     69,523.00           83% I 100%

H61452324023 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO බ�තර��ල �මාලයා මාවත 

ෙපොY කා9 ප;ධ�ය ෙකො!¢= ස්ලැ� දමා සංවHධනය F�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     74,784.00           100% I 100%

H61452324024 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ෙකොස්ව�ත සම� මාවත 1 වන 

පQමග ඉ�� ෙකොටස _Y_ ප�� සංවHධනය FIම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     38,705.25           97% I 100%

K61422924025 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË කා!තාව! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලාව! පැවැ��ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     130,000.00         52% I 100%

N61422824026 7/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාË! ෙවත ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ෙලස මහණ මැ�! ලබා [ම

825,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     815,850.00         99% I 100%

H61431124027 7/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාË! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     46,125.00           92% I 100%

H61431124029 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     97,764.00           98% I 100%



N61422824030 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා �ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     22,755.00           51% I 100%

H61431124031 9/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බ�තර��ල, ෙරොබ= 

bණවHධන මාවත, අංක 227 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

රංජc �රEංහ මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     20,000.00           100% I 100%

H61431124032 9/27/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය, ෙපෝෙH, 

ග�ෙපො�ත පාර, 32/2 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

එස්.�.ක�ණාව� මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     40,000.00           100% I 100%

H61431124034 10/24/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, වැGZට, Zහාර 

මාවත, අංක 436/2  Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �. y. 

ZෙSZකම මහතාෙW  lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% O 0%

H61431124035 11/16/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Eංහ�ර,�ං� 

වැ�ල!��ය,අංක 161� Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

ඒ.ෙපේමදාස ෙපෙHරා මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     15,000.00           100% I 100%

H61431124036 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාළෙä, අP.ෙජෝ�පාල 

මාවක, අංක 82/�/1  Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�. �. 

ඉ!දලා� මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     12,000.00           100% I 100%

H61431124037 10/24/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල,රණාල,_දZල පාර 

අංක 651/32/ඒ Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �.රණEංහ 

�Àb මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     11,900.00           99% I 100%

H61431124038 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දැtග�ව, දැt��"ව, 

අංක408/1/�  Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ y. එ . කා!� 

මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     12,000.00           100% I 100%

H61431124039 11/16/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල,Zහාර මාවත, අංක 

78/ඒ ¡ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ {.එ�.{. Xහා� mමාරEංහ 

මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%



H61431124040 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දැtග�ව, දැt��"hව, අංක 

461 ¡ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙf. �ලාX දමය!�  

මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     11,850.00           99% I 100%

H61431124041 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ෙපොෙH, �ලZමල පාෙH, අංක 

211/7/�. ¡ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙරෝ�ත �ණEංහ මහතාෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     11,850.00           99% I 100%

H61431124052 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, පහළ ෙබෝ8�ය, 

ෙබෝZල පාර, අංක 54/100 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

රම�ා නානායfකාර මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     12,000.00           100% I 100%

H61431124053 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, Zහාර මාවත, අංක 

229 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ රආH. �. ධHමදාස 

මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
12,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     11,973.00           100% I 100%

H61431124055 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, Zහාර මාවත, අංක 

434/ඒ/3  Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙf. එ�. ෙf. 

ෙපෙHරා මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     24,675.00           99% I 100%

H61431124056 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය, ෙපෝෙH, මPලගම 

පාර, අංක 81/1  Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ දHශc 

ෙH9කා �ලකර�න මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     40,000.00           100% I 100%

H61431124057 9/5/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, ෙකොරෙතොට, 

"!අඳෙහේන, අංක 642/69/1 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

නG! ºයදHශන මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     40,000.00           100% I 100%

H61431124058 9/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     98,861.00           99% I 100%

H61431124059 9/13/2016

කhෙවල   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

190,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     169,655.00         89% I 100%



G61422824060 9/13/2016

කhෙවල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

G61422824062 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

N61452224064 9/26/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මාලෙ� ඉ_��ර 14 වන 

පQමග අවසාන ෙකොටස ඉ!ටHෙලොfග� අ"රා සංවHධනය 

F�ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     492,263.00         90% I 100%

H61431124065 9/26/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැGZට අංක 416/2¡ ප�ං� 

අh ආදාය ලාÑ �.තංගෙD� මහතාෙW lවන ත��වය උසස් 

FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

33,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     33,000.00           100% I 100%

N61431124066 10/18/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     247,462.00         99% I 100%

F61435824067 11/24/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොරෙතොට එfස�  

_බ සාධක හා මරණාධාර ස8�ය සදහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,421.23           98% I 100%

F61435824068 11/24/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොරාෙä බටෙපොත  

_බ සාධක හා මරණාධාර ස8�ය සදහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,719.78           99% I 100%

F61422824069 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     26,322.22           88% I 100%

G61422824070 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,900.00           100% I 100%



K61435824071 11/21/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� අරංගල ගාම 

සංවHධන ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,719.78           99% I 100%

K61431124072 11/29/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අංක 409/2/ඒ එ�ටව�ත පාර, 

දැtග�ව ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ව�සලා උමයංගc මහ�8ය 

සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,634.00           99% I 100%

N61422824073 12/20/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල,ඉහළ ෙබෝ8�ය,අංක 

287/3/A � ප�ං� ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාË 

T.D. Xෙරෝෂා X�8j මහ�8යට  ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා [ම
34,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     33,300.00           98% I 100%

H61431124074 12/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාලෙ�, තලංගම උ"ර, අංක 

868/2 � ප�ං� අh ආදාය ලාÑ කා!� අෙ�ෙසේකර 

මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
26,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     25,675.00           99% I 100%

H61431124075 12/14/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශයට අය� අංක 100/1/ 

ෙහේනව�ත, ෙහේවාගම කhෙවල G�නෙO ප�ං� අh 

ආදාය ලාÑ ආH.ඒ.එ�.ZZය! 8ය හට Xවාස ආධාර ලබා[ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     14,400.00           96% I 100%

H61431124076 12/19/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     171,825.00         98% I 100%

H61431125001 4/4/2016

මහරගම ©රාම.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,652.00           100% I 100%

N61422825002 4/4/2016

මහරගම ©රා◌ී.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

K61422925003 5/12/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩසටහනf ෙලස °පලාවන� පාඨමාලා  පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     149,880.00         100% I 100%



G61422825004 5/12/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා �ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     150,000.00         100% I 100%

H61431125005 9/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     494,868.00         99% I 100%

H61431125009 6/9/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     159,718.00         100% I 100%

H61452325010 6/9/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO තා©ප ව�ත පාර, ඉ!�ක 

සංlව මහතාෙW Xවස ඉ���A! යන ෙපොY පැ� කා�ව බැ[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,995.70         100% I 100%

N61435825011 7/14/2016

මහරගම ©රාල.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගාම සංවHධන කටu" 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     59,462.33           66% I 100%

G61422825012 7/14/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය  ලාË! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     200,000.00         100% I 100%

H61431125015 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     159,335.00         100% I 100%

N61435825016 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ගාම සංවHධන කටu" 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,820.00           99% I 100%

H61431125018 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     997,360.00         100% I 100%



K61422925020 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩසටහනf ෙලස ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය! 

සඳහා °පලාවන� පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

G61422825021 11/12/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  තලව"ෙගොඩ ෙජෝ�කාරාම 

පාර අංක 309/ඒ,ප�ං� ස්වයං³FයාෙD Xu" අh ආදාය ලාÑ 

එ�.t.ගයා! ඉ!�ක ඩයස් මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     15,000.00           100% I 100%

H61431125022 9/3/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,350.00           98% I 100%

H61431125023 9/26/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම -අ�යර 2

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     89,934.00           100% I 100%

H61431125024 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO අංක 453/C, ප!සල 

පාර,තලව"ෙගොඩ ප�ං�  අh ආදාය ලාÑ H.පතා© ච!ෙදස්න 

මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     34,905.00           100% I 100%

N61422825025 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම අ�යර 1

240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     228,620.00         95% I 100%

H61431125026 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය තලව"ෙගොඩ 

පාසැ� මාවත ඉ_� ෙපෙදස  අංක 396/2 � ප�ං� අh 

ආදාය ලාÑ  ෙf.ෙසෝමලතා ෙපෙHරා මහ�8යෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     38,840.00           97% I 100%

H61431125027 10/18/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,290.00         100% I 100%

N61431125029 10/26/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     196,560.00         98% I 100%



H61431125030 12/14/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,938.00           100% I 100%

N61431125031 12/20/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     999,550.00         100% I 100%

H61431126001 5/12/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     149,940.00         100% I 100%

H61431126002 5/12/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     249,200.00         100% I 100%

G61422826003 5/12/2016

ර�මලාන පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                      0% O 0%

H61431126004 5/26/2016

ර�මලාන පා. ෙ�.  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස අධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,990.00           100% I 100%

N61422826006 5/26/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙපf�ත අh 

ආදාය  ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     122,000.00         61% I 100%

H61431126011 9/13/2016

ර�මලාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,680.00           99% I 100%

H61431126012 9/14/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! සදහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     149,300.00         100% I 100%



N61435826013 10/25/2016

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බ සාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     176,727.00         98% I 100%

N61452326014 12/7/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO � ඥාෙ!!ද පාෙH අංක 95 

(එAසලා= �ව�ව) අසG! ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     424,664.79         85% I 100%

N61435826015 12/27/2016

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     58,909.00           98% I 100%

G61431126016 11/22/2016

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!  සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,680.00           99% I 100%

N61431126017 12/22/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.අ�යර 1

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     449,160.00         100% I 100%

F61431126018 12/22/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.අ�යර 2

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     249,760.00         100% I 100%

G61422827001 5/12/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක~ෙබෝZල, ප�ª බාරාම 

පාෙH, අංක 4/3 � ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�GD. උෙ;X 

 ෙෆො!ෙසේකා යන අයට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     -                      0% Q 0%

G61422827003 8/30/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

12,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     12,500.00           100% I 100%

K61422927004 9/3/2016

ෙද�වල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩසටහනf ෙලස ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය! 

සඳහා °පලාවන� පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



N61435827007 11/29/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ගාම සංවHධන කටu" 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� ෙවත 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     59,718.40           100% I 100%

N61422828001 4/4/2016

ෙමොරQව ©රාක.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     92,412.00           92% I 100%

H61431128005 4/7/2016

ෙමොරQව ©රාල.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     549,525.00         100% I 100%

N61435828007 5/26/2016

ෙමොරQව පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO උ"� ඒෙගොඩ උයන කා!තා 

ගාම සංවHධන ස8�ය ස ඳහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව 29,846.42          29,846.42           99% I 100%

N61422828008 5/26/2016

ෙමොරQව පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය ලාÑ! ස ඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     399,191.00         100% I 100%

H61431128009 9/5/2016

ෙමොරQව පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! ස ඳහා 

Xවාස අධාර ලබා[ම

190,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව 189,510.00        189,510.00         100% I 100%

H61452328011 5/26/2016

�වfඅරඹ 6 වන පQමග ෙනො. 20 ආE� පනා!Y සහ cලා 

ආ�යර�න යන අයෙW ඉඩ  ෙදක අත�! �ෙබන ෙපොY පාර 

ෙකො!�=  FIම හා පැ� කා9ව සෑ[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     139,480.00         70% I 100%

H61431128012 5/26/2016

ෙමොරQව ප 5ා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

125,770.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     125,210.00         100% I 100%

N61422828013 5/26/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා අෙපf�ත අh 

ආදාය  ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     499,571.00         100% I 100%



G61422828014 7/5/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙපf�ත අh 

ආදාය  ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     295,593.00         99% I 100%

H61431128015 7/13/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     100,000.00         100% I 100%

H61431128016 7/27/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,360.00           99% I 100%

H61431128020 9/13/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  62/2 ච!ද මාවත, 

ෙකොරලවැ�ල ෙමොරQව ප�ං� අh ආදාය ලාÑ සහ පාසැ� 

ද�ව!ද EAන ච!Àකා ම1ව!� ��b මහ�8යට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     14,990.00           100% I 100%

N61431128021 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම 

 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,979.00           100% I 100%

N61431128022 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     598,950.00         100% I 100%

F61435828023 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� _බ සාධක හා 

මරණාධාර ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     179,741.00         100% I 100%

N61435828024 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     179,741.00         100% I 100%

N61431128025 10/25/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,974.00           100% I 100%



H61431128026 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,725.00           99% I 100%

H61431128027 11/1/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     44,625.00           99% I 100%

N61431128028 11/9/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

 සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

144,068.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     144,037.00         100% I 100%

H61431129001 5/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     118,800.00         99% I 100%

H61452329006 5/19/2016

�§ය!දල උ"� මා ෙ© මm~ Ãව සම� මාවත ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

106,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% A 10%

N61422829009 6/9/2016

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

ස්වයං ³Fයා අෙපf�ත අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා[ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% Q 0%

H61431129012 7/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 107/21 �§ය!දල ද ෙ© 

පාර, මඩපාත ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙහේමව½ ක�ෙ;රා 

මහ�8ය සඳහා Xවාස ආධාර ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     24,200.00           97% I 100%

H61431129013 7/1/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     39,575.00           99% I 100%

H61431129014 6/28/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     39,535.00           99% I 100%



F61422829015 12/6/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං  ³Fයා පවHධනය සඳහා 

 ස්වයං  ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË!ට ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම.

98,270.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,270.00           100% I 100%

H61431129016 11/8/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË!  සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     799,895.00         100% I 100%

H61431129017 9/3/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �§ය!දල, මා ෙ©, Zශ්වකලා 

නව Xවාස, අංක 66  Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ රE�යලතා 

ZෙS¨�ය මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

G61422829018 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

155,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     154,525.00         100% I 100%

H61431129019 9/13/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

340,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     338,555.00         100% I 100%

H61431129022 9/26/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම -අ�යර 2

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,475.00           99% I 100%

H61431129023 10/18/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම

165,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     164,750.00         100% I 100%

G61422829024 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     119,920.00         40% I 100%

N61431129025 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     298,955.00         100% I 100%



G61435829027 11/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� ගාම සංවHධන 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     149,845.66         100% I 100%

G61431129028 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

82,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     81,045.00           99% I 100%

H61431129029 12/6/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අhආදාය  ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,975.00           99% I 100%

F61431129030 12/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාÑ! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම අ�යර 2

201,730.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,980.00         99% I 100%

F61422830002 7/14/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය  ලාË! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00         100% I 100%

G61422830006 7/13/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා [ම.

17,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     17,500.00           100% I 100%

N61422830007 11/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය 

සඳහා ස්වයං ³Fයා Xu" ෙහෝ ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

�;ගලP! ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     787,294.33         98% I 100%

H61431130008 7/20/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     796,840.00         100% I 100%

H61431130011 8/19/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË!  සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     98,800.00           99% I 100%



H61431130012 9/3/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     79,835.00           100% I 100%

K61422930013 9/13/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා °පලාවන�ා �§බඳ 

ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     125,000.00         100% I 100%

H61431130014 9/13/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO බාහ්මණගම, අංක : 52 � 

ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ .l.ආH. ගා8j මහතාට Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,998.00           100% I 100%

H61431130015 9/26/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,974.00           100% I 100%

N61431130016 10/6/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම -අ�යර 2

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     699,030.00         100% I 100%

G61422830017 10/25/2016

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     98,640.00           99% I 100%

H61431130018 11/2/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO ප�ං�  අh ආදාය ලාÑ 

J.S.උපාG මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම. 

 
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,614.00           99% I 100%

K61431130019 12/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,980.00           100% I 100%

G61431130020 12/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!  සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 2

410,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     409,544.00         100% I 100%



K61431130021 12/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම අ�යර 1

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     199,500.00         100% I 100%

K61431130022 12/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම අ�යර 1

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,144.00           99% I 100%

H61431130023 12/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම අ�යර 1

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,997.00           100% I 100%

H61431130024 12/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම අ�යර 1

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     98,800.00           99% I 100%

H61431131001 4/4/2016

�තාවක ©රා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61431131003 5/12/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා �ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     149,695.00         100% I 100%

N61422831004 5/12/2016

Eතාවක පා.ෙ�.   ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     73,675.00           74% I 100%

K61422931005 6/9/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය ලාÑ ත�ණ ත�jය! සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධන 

පාඨමාලාවf පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% Q 0%

H61431131007 6/28/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     80,000.00           100% I 100%



H61431131009 12/19/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

G61431131010 12/19/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,680.00           99% I 100%

N61431131011 12/19/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,872.00           100% I 100%

G61431131013 12/21/2016

Eතාවක  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË!  

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 2

168,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     167,440.00         100% I 100%

G61431131014 12/22/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË!  

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 2

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     199,045.00         100% I 100%

G61422932001 4/20/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     -                      0% Q 0%

H61431132002 5/4/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     40,000.00           50% I 100%

H61431132004 6/9/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

270,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     263,160.00         97% I 100%

H61431132005 8/16/2016

���ගස්යාය පා. ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස අධාර ලබා[ම

570,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     569,460.00         100% I 100%



K61422932006 5/26/2016

���ගස්යාය පා. ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

අෙපf�තය! සදහා ස්වයං ³Fයා පවHධන වැඩසටහනf 

ෙලස �යY� ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

300,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     297,500.00         99% I 100%

H61452232007 5/26/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙකොළඹ 08, වනාත��ල 

පෙ;ශෙO XවැEය!ෙW 288 ව�ත ෙපොY කා9 ප;ධ�ය සකස් 

FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     -                      0% A 10%

H61431132009 7/27/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

290,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     289,515.00         100% I 100%

F61422832010 6/6/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 69/�, ෙD~වන පාර 

ෙදමටෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

එස්.y.එස්.එ�. ෙජX= යන අයට ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම
6,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     -                      0% A 10%

G61422832011 12/7/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

අh ආදාය ලාÑ කා!තාව! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     -                      0% Q 0%

H61452332012 5/26/2016

���ගස්යාය පා .ෙ� ෙකො=ඨාශෙO F�ළපන Zජය 

mමාරණ"ංග මාවත üHවාරාම පාෙH Eට ෙකොළඹෙW මාවත 

දfවා �ෙවන මාHගෙO වැඩ අවස! කර ඇ� ස්ථානෙO Eට 

ඉ��යට ඇ� ෙපොY මාHගය m=Aග� අ"රා සංවHධනය FIම.
750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     750,000.00         100% I 100%

G61422832013 6/9/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

අh ආදාය  ලාË! ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     -                      0% Q 0%

H61431132014 6/28/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     38,610.00           97% I 100%

H61452432015 9/13/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කාGංග මාවත 30/38ඒ 

ජනාවාසයට අය� ව"ර බැස යන පධාන ක9ව ඇල අසල Eට 

Zෂ්9 ෙකොZල දfවා හැFතාf Yරට ප�සංස්කරණය F�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     272,490.10         91% I 100%



K61422933002 6/9/2016

පාYfක පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය ලාÑ ත�ණ ත�jය! සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධන 

පාඨමාලාවf පැවැ��ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     30,000.00           100% I 100%

K61422933003 6/17/2016

පාYfක ©රාක.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය ලාË කා!තාව! සඳහා ස්වයං³Fයා ��9 වැඩ 

සටහ! පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     100,000.00         100% I 100%

H61431133006 7/13/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     99,958.00           100% I 100%

G61422833007 7/13/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා [ම.

17,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     12,094.50           69% I 100%

K61422933010 9/13/2016

පාYfක  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව! සඳහා °පලාවන�ා �§බඳ 

ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලාවf පැවැ��ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     73,075.00           97% I 100%

F61431133011 12/22/2016

පාYfක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË!  

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     199,376.00         100% I 100%

N61422841001 3/29/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත�තවය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

97,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     97,286.00           100% I 100%

H61431141002 3/30/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

168,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     167,250.00         100% I 100%

N61422841003 4/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     235,703.50         94% I 100%



H61431141004 4/5/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     399,150.00         100% I 100%

K61422941005 4/5/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 

වැඩසටහනf පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

F61435841007 5/30/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     198,571.84         99% I 100%

H61431141008 6/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     1,286,138.00      99% I 100%

H61431141011 6/10/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,000.00           100% I 100%

N61422841012 6/10/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම 

සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     34,150.00           68% I 100%

H61431141013 7/7/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     147,494.00         98% I 100%

K61422941015 7/27/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ෙ  අර�j! ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,000.00           100% I 100%

H61431141016 7/27/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     149,730.00         100% I 100%



H61431141017 8/2/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     149,730.00         100% I 100%

N61422841018 9/13/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     149,810.00         100% I 100%

H61431141019 9/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     24,876.00           100% I 100%

H61452341020 11/24/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දm9 ත��Aය, න¬! ෙපෙදස 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     250,000.00         100% I 100%

G61422841021 12/15/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     -                      0% O 0%

N61431141022 12/30/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම "§! පජාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

345,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     344,100.00         100% I 100%

H61431142001 3/18/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට 

අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     99,600.00           100% I 100%

H61431142003 3/18/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට 

අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     999,810.00         100% I 100%

N61422842004 3/30/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත�තවය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     45,000.00           100% I 100%



H61431142005 3/30/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     110,000.00         100% I 100%

N61422842006 4/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     50,000.00           100% I 100%

H61431142008 6/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     99,986.00           100% I 100%

H61431142009 6/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලPන ්ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     148,840.00         99% I 100%

N61422842010 6/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     22,650.00           91% I 100%

G61422842012 6/10/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම 

සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

369,230.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     295,648.00         80% I 100%

H61431142013 6/10/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

805,770.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     805,690.00         100% I 100%

H61431142014 6/24/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     50,000.00           100% I 100%

H61452342015 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙපොෙහො;දර��ල Eට 

ෙපො"�Aය �ෂ්පාරාමය දfවා ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධන FIම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     175,000.00         100% I 100%



H61431142016 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     450,000.00         100% I 100%

N61422842017 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම 

සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     484,790.00         97% I 100%

H61431142019 7/13/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     49,982.00           100% I 100%

H61431142020 7/27/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     99,360.00           99% I 100%

N61431142022 8/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම ම�! ජනතාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     199,470.00         100% I 100%

H61452342023 8/5/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 723 ඊ ගා.X. වසමට අය� 

ක~තර ශා!ත ෙජෝ! මහා Zද�ාලයට ඒකාබ;ධ, පලාෙතොට 

Zමලසාරමහා Zද�ාලය ඉ���ට ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     200,000.00         100% I 100%

N61422842024 9/2/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     39,294.00           79% I 100%

N61431142025 12/26/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     75,000.00           100% I 100%

N61422843001 3/30/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත�තවය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

220,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     219,925.00         100% I 100%



H61431143002 3/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     129,688.00         100% I 100%

F61435843003 3/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� බ�ඩාරගම, 

මැදගම ගාම සංවHධන ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,800.00           99% I 100%

H61431143004 4/5/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     247,880.00         99% I 100%

N61422843005 5/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     116,666.00         67% I 100%

H61431143006 6/7/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     336,622.00         96% I 100%

H61431143007 6/23/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,900.00           100% I 100%

H61431143009 7/8/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,190.00           99% I 100%

H61431143010 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

285,500.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     284,880.00         100% I 100%

N61422843012 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     34,590.00           46% I 100%



K61422943013 7/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල 

Xරත හා Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව!ෙW lවන ත��වය 

නගා EQ�ෙ  අර�j! ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! 

පැවැ��ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     25,000.00           100% I 100%

N61431143014 8/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම ම�! ජනතාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     499,189.00         100% I 100%

G61422843015 8/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     34,799.00           35% I 100%

H61452343016 8/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහෙබ�ලන, ෙතොQපල 

පාර, සැ ස! මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!×= කර සංවHධනය FIම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     314,975.00         90% I 100%

H61431143018 8/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාË 

�;ගලය!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,500.00           99% I 100%

H61431143019 9/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     599,899.00         100% I 100%

N61422843020 9/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     103,797.00         69% I 100%

N61422843021 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

66,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     34,599.00           52% I 100%

H61431143022 10/21/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     199,265.00         100% I 100%



H61431144001 2/24/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, මහ උhව, mඩා 

උhව, ක�ෙහේන පාර, ෙනො. 68/ඒ G�නෙO ප�ං� අh 

ආදාය ලාÑ ෙf. y. �ව! ච8!ද මහතාෙW lවන ත��වය 

උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර 

ලබා[ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,275.00           97% I 100%

N61422844002 2/24/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, 8ෙද�ල�ලෙහේන, 

ෙනො. 66 G�නෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවක Xu" ලGතා 

ජය_!දර මහ�8යෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම
17,499.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     17,499.00           100% I 100%

H61431144003 3/9/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO mඩා උhව, අරGය ෙසවණ, 

ෙනො. 24 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඒ. ෙපේම�ලක 

මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව� ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,960.00           100% I 100%

H61431144004 3/18/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට 

අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,140.00           98% I 100%

N61422844005 3/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     39,435.00           99% I 100%

H61431144006 3/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     39,674.00           99% I 100%

H61431144007 3/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, mඩා උhව, 8�ර 

උයන G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �. එ!. _8තා 

මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව� ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,560.00           97% I 100%

N61422844009 3/29/2016

ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක�ව�"h, තලගල, ෙනො. 

209/02 G�නෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවක Xu" ආH. ඩ�. 

න!දන �ෂ්පmමාර මහතාෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම 

සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම
19,995.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,995.00           100% I 100%

N61422844011 4/8/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහොරණ, 

ග�ඒදhෙගොඩ, ෙබෝw මාවත, අංක: 23/4 Xවෙසේ ප�ං� 

ස්වයං³Fයාවක Xu" දයාX m_ ලතා ෙපෙHරා මහ�8යට 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,449.00           84% I 100%



N61422844012 4/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, අරමනාෙගො�ල, 

ජා�ක Xවාස, ෙනො.61 Xවෙසේ ප�ං� ස්වයං ³Fයාවක Xu" 

ෙf. ඒ. �ෂාX ච �කා මහ�8යෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම
10,649.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     10,649.00           100% I 100%

H61431144015 6/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, $ණගම, 

ව�ලගලව�ත, ෙනො. 09, 79 ෙකොටස ප�ං� අh ආදාය ලාÑ y. 

අ®ෂා ºයදHශc මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම 

සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,988.00             100% I 100%

H61431144016 6/6/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     169,780.00         100% I 100%

H61431144017 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     39,964.00           100% I 100%

H61431144018 6/23/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,190.00           99% I 100%

H61431144021 7/13/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,978.00           100% I 100%

F61435844022 7/27/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙපොm9Zට ගාම 

සංවHධන ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,645.00           99% I 100%

H61431144023 7/27/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     199,290.00         100% I 100%

K61422944024 7/27/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

හා Xරත�මට අෙ©f�ත කා!තාව!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ෙ  අර�j! ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%



N61422844026 9/2/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     92,195.00           92% I 100%

H61431144027 10/11/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, �fෙහේනගම, 

ෙනො.06 G�නෙO ප�ං� ෙS. ඒ. ලG� ෙහේම!ත මහතාෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,520.00           98% I 100%

H61431144028 10/11/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, $ණගම, 

�fෙහේනගම, ෙනො.07 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ�. ඒ. 

�. අ�ර ච!දE� මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,520.00           98% I 100%

H61431144029 10/31/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,280.00           98% I 100%

H61431144030 11/1/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම

 
170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     169,568.00         100% I 100%

N61431144031 11/29/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     59,150.00           99% I 100%

K61453945001 2/18/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා බර වාහන �යY� ��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම

10,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     10,000.00           100% I 100%

K61422945002 2/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 648 ගා. X. වසෙ  අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW ස්වයං ³Fයා පවHධනය FIෙ  

අර�j! ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     49,815.00           100% I 100%

H61431145003 3/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO mඩා යාල, අ��වාෙතොට 

ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�. එ . එ�. �රෙකෝ! මහ�8යෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා[ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     40,000.00           100% I 100%



H61431145006 4/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ��වාෙතොට, කන!Zල, 

දහනWෙW ව�ත ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙf. �. ඒ. mල"ංග 

මහ�8යෙW  lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     15,000.00           100% I 100%

N61422945008 6/20/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ 

ත�jය! ෙව�ෙව! මැ�  හා �රෙර� පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම "§! ස්වයං ³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     97,737.00           98% I 100%

H61431145009 6/23/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     99,678.00           100% I 100%

H61431145011 7/8/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     199,356.00         100% I 100%

H61431145012 7/13/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     99,678.00           100% I 100%

H61431145013 7/27/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට 

අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     124,822.00         100% I 100%

H61431145014 8/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාË 

�;ගලය!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     49,390.00           99% I 100%

N61422845015 9/2/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     100,000.00         100% I 100%

H61431145017 9/30/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත�තවය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

28,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     27,838.00           98% I 100%



N61422845018 11/1/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³FයාවලXරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     24,675.00           99% I 100%

H61452345020 12/20/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉ§ඹ, $කලාන ෙපොY 

මාHගෙO අබල! ² ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     25,000.00           100% I 100%

N61431145022 12/27/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     29,640.00           99% I 100%

H61431146001 3/9/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහගම, [යකhව, දඹල 

G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ගමෙW ක�ණා�ලක 

මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව� ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     14,724.00           98% I 100%

H61431146002 6/6/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     69,902.00           100% I 100%

N61422946004 6/20/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ 

ත�jය! ෙව�ෙව! මැ�  හා �රෙර� පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම "§! ස්වයං ³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,841.00           100% I 100%

H61431146005 6/23/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     99,678.00           100% I 100%

H61431146006 8/4/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     19,756.00           99% I 100%

N61422846008 8/29/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අඹගහක!ද, උදAයාවල, 

මහගම ප�ං� ස්වයං ³Fයාවක Xu" එස්. එ!. ජස්A! රණ�ර 

මහතාෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     6,625.00             44% I 100%



N61422846009 9/2/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල 

Xරත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා[ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     446,075.00         99% I 100%

H61431146011 9/22/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝZ!න, ෙකොfෙහේන 

ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �රසා8 රාමච!ද! මහතාෙW lවන 

ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     14,640.00           98% I 100%

N61431146012 9/30/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමෝ�කාව, කරDව, 

මානාන ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ගා�ලෙW _ග� මහතා සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම "§! lවන ත��වය ඉහළ නැං�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     29,990.00           100% I 100%

H61431146013 11/29/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     79,922.00           100% I 100%

H61452346014 12/14/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, ඈග�ඔය පධාන 

මාHගෙO �නෙ� Eට ZGෙයො! මහතාෙW කෙ� ඉ���ට ඇ� 

ෙපොY අ"� මාHගය ෙප�මා� මහතාෙW Xවස දfවා 

සංවHධනය FIම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     500,000.00         100% I 100%

H61431147002 3/18/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

295,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     294,400.00         100% I 100%

N61422847003 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත�තවය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

255,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     195,897.00         77% I 100%

H61431147004 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

101,500.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     101,400.00         100% I 100%

H61431147005 4/8/2016

ෙදොඩ ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO, නෑබඩ, පහළ නෑබඩ 

ප�ං� අh ආදාය ලාÑ, එ�.�. Z�බ= මහතාෙW lවන 

ත��වය ඉහළ නැං�ම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා [ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     19,850.00           99% I 100%



K61422947006 5/3/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ 

ත�jය! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලා පැවැ��ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     148,950.00         99% I 100%

H61431147007 6/7/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම

105,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     104,800.00         100% I 100%

N61422847008 6/10/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     97,280.00           97% I 100%

H61431147009 7/13/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,990.00           100% I 100%

N61422847010 9/2/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල 

Xරත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

H61431147011 9/7/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

185,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     185,000.00         100% I 100%

N61422847012 9/7/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

16,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     16,000.00           100% I 100%

N61422847013 9/30/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙදොඩංෙගොඩ, ක]Ãව 

G�නෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවක Xu" ඩ�. �. නාම� _ස!ත 

මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                      0% A 10%

N61422847014 10/31/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     21,550.00           86% I 100%



H61431147015 11/18/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  කැටගහෙහේන, නෑ�!න, 

ෙදොඩංෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�.�.ච!�මය මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     39,994.00           100% I 100%

N61422848002 3/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ථාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     398,245.00         100% I 100%

H61431148004 3/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00         100% I 100%

K61422948005 3/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය!ෙW lවන ත��වය 

නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධනය FIෙ  අර�j! 

ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම
250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     250,000.00         100% I 100%

N61422848006 3/2/2016

ෙ��වල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ෙ  අර�j! ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ෙලස අwෙDø මහන මැ�! ලබා[ම

425,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     415,560.00         98% I 100%

H61431148007 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

680,770.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     680,770.00         100% I 100%

N61422848008 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

775,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     774,990.00         100% I 100%

K61422948009 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත �මට 

අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා 

ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61422848010 6/6/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     49,975.00           100% I 100%



H61431148011 6/6/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     49,842.50           100% I 100%

H61431148012 6/10/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     499,615.00         100% I 100%

N61422848013 6/10/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     200,000.00         100% I 100%

H61431148014 6/24/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     24,840.00           99% I 100%

G61422848017 9/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61431149001 3/18/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,550.00           100% I 100%

H61431149002 3/18/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     299,555.00         100% I 100%

K61422949003 5/3/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ 

ත�jය! සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලා පැවැ��ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     300,000.00         100% I 100%

H61431149004 6/7/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,975.00           100% I 100%



H61431149005 8/4/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

126,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     125,880.00         100% I 100%

G61422849006 8/4/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා Xරත 

�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම 

සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     14,890.22           99% I 100%

H61431149007 8/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,975.00           100% I 100%

H61431149008 9/7/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

115,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     114,200.00         99% I 100%

H61431149010 11/29/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,975.00           100% I 100%

N61431149011 12/20/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!  

සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම ම�! 

lවන ත��වය ඉහළ නැං�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     38,920.00           97% I 100%

H61431150001 5/3/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,205.00           99% I 100%

H61431150003 7/12/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     159,160.00         99% I 100%

H61431150004 7/27/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     74,520.00           99% I 100%



F61435850006 7/27/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     44,322.00           98% I 100%

G61422850009 8/4/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     34,472.00           98% I 100%

N61431150010 11/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,680.00           99% I 100%

H61431151002 6/6/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     49,140.00           98% I 100%

N61422851003 6/6/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     49,565.00           99% I 100%

H61431151004 6/24/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     49,595.00           99% I 100%

N61435851005 7/13/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! ගා`ය ෙපොY පහ_ක  

ඉහළ නැං�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     19,378.00           97% I 100%

N61431151006 12/28/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම "§! පජාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     299,390.00         100% I 100%

H61431152001 3/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     99,520.00           100% I 100%



H61431152002 3/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බYරGය, ල�ප¶ර, 

අ බල!ඕZට G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ . ෙනෝබ= 

මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     14,700.00           98% I 100%

H61452352003 4/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� b�~බැ;ද � 

රතනපාලාරාම �රාණ Zහාරස්ථානෙO �Z_  මාHගය ශම 

පදනම මත සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     249,660.00         100% I 100%

F61435852004 7/12/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     44,697.00           99% I 100%

H61431152005 8/4/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම

65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     61,640.00           95% I 100%

H61431152006 9/30/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     39,560.00           99% I 100%

H61452352007 10/26/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 836 එ  අෙäෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ  Xහා� �දලාGෙW Xවස අස§! ඇ� ෙහොරකැAය, 

�©ෙපොල ෙපොY මාHගය ය!ත ම�! කපා සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61452353001 4/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO b�ෙහෝ© ව�ත Xවාස 

ෙයෝජනා කමෙO, ෙදවන අ�යර, ෙදවන පQමග ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= FIම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     198,663.00         88% I 100%

N61422953004 6/20/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ 

ත�jය! ෙව�ෙව! මැ�  හා �රෙර� පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම "§! ස්වයං ³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     100,000.00         100% I 100%

H61431153005 7/27/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     149,352.00         100% I 100%



F61435853006 7/27/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� හ�ෙතොට, 

කැ!න!"ඩාව ගාම සංවHධන ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,339.00           97% I 100%

F61435853007 7/27/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� XDචැට� ව�ත, 

�fෙහේන ෙකොටස, ෙබොරලැස්ස ශf� ගාම සංවHධන ස8�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,339.00           97% I 100%

F61435853008 7/27/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගංග�ව ගාම 

සංවHධන ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,339.00           97% I 100%

H61431153009 8/2/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     24,376.00           98% I 100%

N61431153010 8/4/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම ම�! ජනතාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     149,775.00         100% I 100%

N61422853011 9/2/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     -                      0% C 60%

N61435853012 9/13/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම "§! ගා`ය _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     49,498.00           99% I 100%

H61431153013 9/28/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     199,136.00         100% I 100%

H61431153014 9/30/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     49,784.00           100% I 100%



H61431154001 2/10/2016

ඉං��ය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Xමලගම (B ෙකොටස), 

බQග පල, හදපා!ෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ .� _X� 

ෙපේමලා� මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම සදහා Xවාස 

ඉ�F�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා [ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     15,000.00           100% I 100%

H61431154002 2/10/2016

ඉං��ය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  බQග පල (Xමලගම) 

හදපා!ෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙහේමච!ද බාල_�ය 

මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම සදහා Xවාස ඉ�F�මට 

අවශ� දව�ාධාර ලබා [ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     14,940.00           100% I 100%

H61431154003 2/10/2016

ඉං��ය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙපෝ�වද�ඩ, ර�ම�ෙගොඩ, 

Åරාන!ද මාවත ප�ං� අh ආදාය ලාÑ GයනෙW ¬ලාව½ 

මහ�8යෙW lවන ත�වය නංවා¬ම සදහා Xවාස ඉ�F�මට 

අවශ� දව�ාධාර ලබා [ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     15,000.00           100% I 100%

N61422854005 3/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     90,868.00           91% I 100%

H61431154006 3/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     119,989.00         100% I 100%

N61422954009 6/20/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ 

ත�jය! ෙව�ෙව! මැ�  හා �රෙර� පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම "§! ස්වයං ³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     97,600.00           98% I 100%

H61431154010 6/23/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     199,125.00         100% I 100%

H61431154011 7/8/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     29,205.00           97% I 100%

H61431154012 7/27/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     74,340.00           99% I 100%



N61431154013 8/8/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, ඌ�ගල, ධHමාෙලෝක 

මාවත ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ . �. ඥානE� මහතාට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම ම�! lවන ත��වය ඉහළ නැං�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     19,925.00           100% I 100%

N61431154014 8/8/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, ෙදොඹගස්ක!ද, 

{නරතන මාවත, ෙනො.338 G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඒ. 

]Gය= පනා!Y මහ�8ය සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම ම�! 

lවන ත��වය ඉහළ නැං�ම
10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     9,735.00             97% I 100%

H61431154015 8/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාË 

�;ගලය!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

94,230.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     93,810.00           100% I 100%

N61431154018 11/29/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     44,250.00           98% I 100%

K61453963001 8/16/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO  අh ආදාය  ලාÑ ත�ණ ත�jය! 

සඳහා  �යY� ��9ව ලබා [ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     493,000.00         99% I 100%

N61422964002 4/20/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ස්වයං �Fයා පවHධන වැඩසටහනf 

ෙලස Èෙරෝද රථ ෙසේවාව Zwම� F�ෙ  හා Xයාමනය F�ෙ  

වැඩසටහනf පැවැ�Zම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     197,200.00         99% I 100%

K61422964003 5/12/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ 

ප��වල ත�ණ ත�jය! සඳහා �යY� ��9 පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම

100,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 93,500.00          93,500.00           94% I 100%

K61453964007 10/18/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

ත�ණ ත�jය! සඳහා �යY� හා වෘ��ය ��9 පාඨමාලා 

පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     50,000.00           100% I 100%

K61453964008 10/25/2016

ෙකොළඹ  �ස්ÈfකෙO  අh ආදාය  ලාÑ ත�ණ ත�jය! 

සඳහා  �යY� ��9ව ලබා [ම 

 

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     178,500.00         89% I 100%



K61422964009 11/21/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාË ත�ණ ත�jය! 

සඳහා �යY� ��9 පාඨමාලා පැවැ��ම

30,000.00           අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     25,500.00           85% I 100%

K61453965002 4/5/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ ත�ණ ත�jය! සඳහා 

�යY� ��9ව ලබා[ම

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 144,500.00        144,500.00         96% I 100%

K61453965003 12/9/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ ත�ණ ත�jය! සඳහා 

�යY� ��9ව ලබා[ම

80,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     80,000.00           100% I 100%

K61453965004 5/30/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! සඳහා �යY� 

��9 වැඩසටහනf පැවැ��ම

255,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     255,000.00         100% I 100%

D66452201001 10/27/2016

Hunumulla - Balagalla Road Asphalt Laying

9,458,751.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     8,862,569.63      94% I 100%

H66453201002 3/17/2016

��ල�Aය බස් නැව" පළ p8ය සXපාරfෂක පහ_  ස�තව 

වැt�u9 FIම  

 

4,030,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 67,267,698.85   4,030,000.00      100% I 100%

D66452201003 11/1/2016

��ල�Aය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �9��ල බලග�ල මාHගය 

කාප= FIම (2 අ�යර)

2,909,190.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,674,756.94      92% I 100%

D66452202001 10/27/2016

Katunayake - Kadirana Road Construction of 

    Drain

    

2,793,247.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,654,704.70      59% I 100%

D66452202002 10/27/2016

Katiyala kibulapitiya Road Construction of Gabion 

    wall and culvert extension

    

4,663,924.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,626,399.65      99% I 100%



D66452202003 10/27/2016

Andiambalama - Kimbulapitiya Road Construction 

    of Side Drain and Culvert 

    

1,294,981.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,284,934.74      99% I 100%

H66435202005 3/16/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO  රජය ස" p8ෙO ��A  

ආtඅ බලම සැන_  උයන පජාශාලාව සංවHධනය 

FIම

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     917,291.88         92% I 100%

H66435202006 3/29/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO  රජය ස" p8ෙO ��A ක�රාන 

පජා ශාලාව සංවHධනය  

FIම

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     499,646.00         100% I 100%

H66435202007 3/16/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO   රජය ස" p8ෙO ��A දm9 

වැGෙහේන පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම 

 

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     464,647.34         93% I 100%

H66435202008 5/3/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO නැෙඟන�ර ආtඅ බලම ගාම 

ෙසේවා වසෙ  රජයට අය� ඉඩෙ  ��A බ� කාHය  

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,000.00         100% I 100%

H66452302009 11/25/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙකොQ°ෙ© අGබ�න ෙතොQපල 

පාෙH ෙපොY අ"� මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම.

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     123,208.18         82% I 100%

D66452203001 10/27/2016

    Negambo - Beach Road Construction of Side Drain

    

1,865,301.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,849,093.86      99% I 100%

D66452204001 10/27/2016

Madelgamuwa - Batepotha Road Construction of 

    Concrete Drain

    

1,789,424.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,441,882.74      81% I 100%

D66452204002 10/27/2016

Uggalboda Paththaduwana Road Construction of 

    Concrete Drain

    

1,644,620.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,265,933.02      77% I 100%



H66452304003 3/16/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO 133 ව"��ල ගාම ෙසේවා 

වසෙ  ග පහ-ෙදොරණාෙගොඩ පධාන මාHගයට ස බ!ධ 

Zලගහෙහේන පාර ෙකොටසf සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     404,017.00         81% I 100%

D66452205001 10/27/2016

Meerigama - Main Hospital Road Road 

    Improvement 

    

2,672,054.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,672,054.00     2,465,845.28      92% I 100%

D66452205002 10/27/2016

Haggalla - Hadidenikanda Road Construction of 

    Retaining Wall

    

2,775,427.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,609,004.44      94% I 100%

H66452305003 11/16/2016

`�ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසයට අය� 336A කැ!දල!ද 

ෙකොස්ෙහේනව�ත පධාන මාHගෙO හතර ම!හ!�ෙය! වමට 

ඇ� ර�  පාෙH  සැක�මට ඇ� ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     455,662.78         91% I 100%

D66452206001 10/27/2016

    Dadagamuwa Vihara Road Asphalt Laying

    

11,087,826.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     10,424,298.88    94% I 100%

H66452306002 3/16/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අංක 364 අලවල ගාම 

ෙසේවා වසෙ  අලවල වරකමඩ පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     459,266.94         92% I 100%

H66435206003 3/16/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO  රජය ස" p8ෙO ��A 

ෙබොනෑගල ෙපොY ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම

 
600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,166.23         83% I 100%

H66435206005 5/3/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO රජයට අය� ඉඩෙ  ��A 

¡!ෙදXය ගාම සංවHධන ස8�  ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     270,000.00         90% I 100%

D66452207001 10/27/2016

Imbulgoda - Ganemulla Road Construction of 

    Concrete Drain

    

1,860,783.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,785,115.54      96% I 100%



D66452207002 10/27/2016

Bandarawatta - Miriswatta Road Construction of 

    Concrete Drain

    

3,044,688.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,812,234.72      92% I 100%

D66452207003 10/27/2016

Kandana - Ganemulla Road Construction of 

    Concrete Drain

    

1,914,200.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,914,200.00     1,722,017.06      90% I 100%

D66452208001 10/27/2016

Horape - Siriwardhana Road Improvement of 

    Bridge

    

8,445,465.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,019,459.57      48% I 100%

D66452208002 10/27/2016

    Ja - Ela - Horagolla Road Construction of Culvert

    

1,865,217.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,837,893.37      99% I 100%

H66435208003 3/16/2016

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO 205 ග�ලව�ත ගාම ෙසේවා 

ෙකො=ඨාශෙO  රජයට අය� p8ෙO ��A අඩf Xම කළ පජා 

ශාලාව  සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     359,198.15         90% I 100%

D66452209001 10/27/2016

Uswetakeiyawa - Bopitiya Road Construction of 

    Culvert

    

887,515.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     887,513.00         100% I 100%

D66452210001 10/27/2016

    Gonahena Ruppagoda Road Road Improvement 

    

3,766,481.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,766,481.00      100% I 100%

D66452210002 10/27/2016

    Ranmuthugama Gonahena Road Edge Repairs

    

2,846,526.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,829,579.19      99% I 100%

H66452310004 3/16/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO පැරඩPස්ෙකෝ= මාහරගම, 

පැරඩPස් ෙකෝ= ව�ෙ�  ෙපොY මාHගෙO ෙකලවර ෙකොටසf 

ෙකො!¢= FIම 

 
350,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     283,744.22         81% I 100%



H66422110005 4/11/2016

මහර කාෆ්= ලංකා අෙලZසැල සංවHධනය FIම.(1 අ�යර)

4,650,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

කHමා!ත 

අධ�fෂ -                     1,543,366.87      33% B 35%

D66452210006 11/1/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනෙහේන �©පාෙගොඩ මාHගය 

කාප= FIම.(2 අ�යර)

4,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,296,101.01      82% I 100%

D66452211001 10/27/2016

    Poogoda Thotupola Road Road Improvement 

    

3,530,626.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,530,626.00      100% I 100%

D66452211002 10/27/2016

Dekatana - Radawana Construction of Culvert and 

    Drain

    

2,198,667.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,936,658.90      88% I 100%

D66452212001 10/28/2016

Heiyanthuduwa - Minipitiya Road Construction of 

    Drain

    

3,828,400.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,732,628.71      97% I 100%

D66452212002 10/27/2016

Thalwatta - Sapugaskanda Road Construction of 

    Culvert and Drain

    

1,904,859.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,904,859.00      100% I 100%

D66452213001 10/27/2016

Dippitigoda - Hunupitiya Road Construction of 2 

    Culvers, Laying Asphat Concrete and ABC

    

7,390,477.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     7,208,852.61      98% I 100%

D66452213002 10/27/2016

Pilapitiya Gonagampola Road Construction of 

    concrete drains

    

1,351,351.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,351,351.00      100% H 100%

H66452313003 3/16/2016

කැලjය පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO F�බ�ෙගොඩ ගැ�9 මාවෙ� 

පධාන පාෙH  ෙපොY කා9 ප;ධ�ය සකස් 

FIම

 
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     300,206.02         75% I 100%



H66453221001 3/17/2016

bණEංහ�ර බස් නැව" පළ p8ය හා මාHග පථය වැt�u� 

F�ම 

 

 
3,900,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 1,910,000.00     3,714,076.88      95% I 100%

D66452222001 3/15/2016

    Kolonnawa - Piriwena Road Construction of Drain

     

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,763,789.79      88% I 100%

D66452222002 5/18/2016

Galwana - Mulleriyawa - Walpola Road  

    Construction of Drain

    

2,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,307,783.71      92% I 100%

D66452222003 3/15/2016

ID Hospital Road  Construction of Drain and 

    Shoulders        

    

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,761,015.68      88% I 100%

D66452222004 3/15/2016

Thalangama - Mulleriyawa Road Construction of 

    2/1 Culvert and Drain

    

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     406,543.23         81% I 100%

D66452223001 5/18/2016

    Nugegoda - Railway Avenue Construction of Drain

     

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     394,448.01         79% I 100%

D66452223002 3/15/2016

Kotte Rajamahavihara Road Construction of Drain 

    for safety

    

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     913,025.19         61% I 100%

H66452324001 4/25/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �=Qගල ප!සලට �Zෙසන 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

800,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     759,685.34         95% I 100%

D66452224002 3/15/2016

    Kottawa - Athurugiya Road Asphalt Concrete

    

15,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     12,397,089.53    83% I 100%



H66452324004 3/16/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO මාලEංහෙගොඩ පාෙර! 

හැෙරන පළ� පQමග සංවHධනය FIම 

 

350,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     335,196.46         96% I 100%

D66452224005 6/22/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොස්කදZල ෙහෝක!දර 

මාHගෙO 1/1 ෙබෝfmව ඉ�FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     818,792.94         82% I 100%

D66452225002 12/1/2016

Neelammahara Godigamuwa Road Construction of 

    concrete drain

    

1,835,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,834,440.13      100% I 100%

H66452325003 3/16/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO 8�හාන ]ªG මාවත  ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     385,610.77         96% I 100%

H66452325004 3/16/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO තලව"ෙගොඩ ෙබෝwරාජ 

මාවතට _Y_ ප�� ෙනොගැ�� කා9 ප;ධ�ය සකස් 

FIම

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     432,992.50         87% I 100%

D66452225005 7/21/2016

මහරගම   ෙදපානම මාHගෙO ෙබෝfmව ඉ�FIම 1/1,1/4

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     941,090.21         94% I 100%

D66452225006 9/1/2016

උඩහ��ල තලප��Aය මාHගය 1/8 ෙබෝfmව සහ කා9ව ඉ� 

FIම(0.9 - 0.916KM)

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,931,126.53      97% I 100%

D66452225007 12/21/2016

�§ය!දල ෙහේන��ල මාHගෙO ෙකො!¢= කා� සඳහා 

ෙකො!¢= ආවරණ ෙය[ම. (0.0-0.2KM)

1,025,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,024,541.80      100% I 100%

D66452226001 12/1/2016

Rathmalana Kandawala Road Construction of 

    concrete drain

    

2,640,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,619,126.62      99% I 100%



H66452326002 3/16/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ර�මලාන, 122/3, රජ මාවත, 

හරස් පQමග ෙපොY මාHගය  ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     336,896.07         84% I 100%

H66452326003 3/16/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ර�මලාන, අංක 37 � 

ධHමාරාම පාර හරස් පQමග  ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම

 
450,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     401,809.95         89% I 100%

D66452228001 12/21/2016

Angulana Thelawala Road  Construction of 

    concrete drain

    

1,910,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,905,445.92      100% I 100%

D66452228002 12/1/2016

Rawathawattha Road  Construction of concrete 

    drain

    

2,350,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,225,651.15      95% I 100%

D66452229001 3/15/2016

    Thoranavila  Morenda Road Asphalt Concrete

    

6,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     6,311,617.12      97% I 100%

H66422129003 4/11/2016

�§ය!දල කාෆ්= ලංකා අෙලZසැල සංවHධනය FIම.(1 

අ�යර)

4,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

කHමා!ත 

අධ�fෂ -                     4,189,109.88      93% I 100%

D66452230001 3/15/2016

Naduhena - Nawalamulla - Welipillawa Road 

    Asphalt Concrete

    

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,315,273.21      93% I 100%

D66452230002 7/21/2016

    Wethara - Weedagama Road Road Improvement 

    

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,902,635.61      99% I 100%

H66452330004 3/16/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝමාගම �Aපන උ"ර 

පාසැ� හ!�ෙO අංක 95/2 Xවස අසG! ආර භ වන  ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම 

 
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     399,243.75         100% I 100%



H66452330005 3/16/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO කQවාන ෙ;වාල පාෙH රං{� 

මලවරආර�� මහතාෙW Xවස අසG! ආර භ වන ෙපොY අ"� 

මාHගය ෙකො!¢= අ"රා සංවHධනය FIම

450,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     446,452.00         99% I 100%

H66435230006 3/16/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  

Xයඳගල ගාම සංවHධන ස8� බ�කාHය ෙගොඩනැ��ෙ� 

ඉහළ මහෙ� වැඩ 

XමFIම

 
600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     599,889.00         100% I 100%

H66435230007 6/30/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO   `ෙගොඩ  දහ  

මාවෙ� රජය ස" p8ෙO ��A පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල 

සංවHධනය FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     356,598.18         89% I 100%

D66452331001 3/21/2016

�තාවක නගර සභාවට අය� ෙපෙ!�ව�ත  ව" යාෙO උඩ 

ෙකොටෙසේ  ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D66452331002 7/28/2016

�තාවක �ර  නගර  සභාවට අය� ෙපෙ!�ව�ත ව"යාෙO  

ෙකෝZල අසල Eට පරණ ප�Gය දfවා� ක�ංග�ල ව�ත qY 

�§මය අසල Eට රබH කHමා!ත ශාලාව දfවා� ඇ� ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම.
1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     1,500,000.00      100% I 100%

D66452331003 3/15/2016

�තාවක පාෙ;<ය සභාවට අය� හ�ෙ©ව�ත ව" යායට ඇ"~ 

වන මාHගෙO Eට කHමා!ත ශාලාව දfවා යන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

900,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     810,172.76         90% I 100%

D66452331004 3/15/2016

�තාවක පාෙ;<ය සභාවට අය� අ�ෙපොතව�ත ව" යාෙO  

අ�ෙපොත පධාන ෙW=QෙD Eට ව" Xවාස සඳහා යන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම.

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,200,000.00      80% I 100%

D66452331005 3/15/2016

�තාවක පාෙ;<ය සභාවට අය� අZස්සාෙD�ල " ෙමෝදර 

මාHගෙO Eට අZස්සාෙD�ල ෙකොටෙසේ Eට ව" Xවාස සඳහා 

යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,707,285.31      85% I 100%

H66452331007 3/16/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අංක 442 එෆ් ගාම ෙසේවා වසෙ  

�ගන ගම ඇ"ළට යන පධාන මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     399,986.00         100% I 100%



H66452331008 3/16/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO වලDව�ත ෙපොY  අ"� මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     399,986.00         100% I 100%

D66452331011 5/13/2016

�තාවක නගර සභාවට අය� ෆා!හෑ ව�ත ව" යාෙO 

ෆා!හැ ව�ත  ෙකෝZල අසල  Eට වමට ඇ� ෙපොY  මාHගය  

සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     999,717.16         100% I 100%

D66452231012 7/20/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ�fව�ත අංග�ව `�යග�ල  

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

15,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     14,905,810.75    99% I 100%

D66452233001 9/1/2016

පාYfක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO b�ෙගොඩ මාHගෙO  කා9 

ප;ධ�ය සංවHධනය FIම.

8,830,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     8,818,728.84      100% I 100%

D66452241001 7/29/2016

Nalluruwa - Morawinna - Mahawila Road Raod 

    Improvement

    

1,751,500.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,662,303.25      95% I 100%

D66452241002 3/15/2016

Nalluruwa - Dibbedda - Mahavila Road 

    Construction of Drain

    

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,879,312.14      94% I 100%

H66453241003 3/17/2016

පානYර බස් නැව" පළ ධාවන පථය හා සcපාරfෂක 

පහ_ක  ස�තව වැt�u9 FIම  

 

5,070,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 8,276,290.99     5,070,000.00      100% I 100%

H66452341004 3/16/2016

පානYර පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO නැ. මාල��ල ගාම ෙසේවා 

වසෙ  ව{ර ඉඩම ෙකොටෙසේ  ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     555,775.50         93% I 100%

D66452242001 7/29/2016

Molligoda Korosduwa Road Asphalt concrete and 

    improvement to Bridge

    

7,648,034.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     7,301,772.04      95% I 100%



D66452242002 7/29/2016

Mawala - Maharakema Road Asphalt concrete 

    overlaying

    

4,652,400.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,618,924.90      99% I 100%

D66452243003 3/15/2016

Atalugama - Paragasthota Road Construction of 

    Retaining Wall near 1/2 Bridge

    

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,969,895.02      99% I 100%

D66452243004 3/15/2016

Gonaduwa Yalagala Road  Reconstruction of 

    Culvert

    

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,596,806.47     2,596,806.47      87% I 100%

H66452343006 6/22/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙH�කාන ප!සලට 

�Zෙසන ෙපොY මාHගෙO � රතනෙජෝ� මාවෙ� �� ෙකොටස 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     490,278.55         98% I 100%

H66422143007 7/20/2016

ව�ගම ෙ©ෂ කHමා!ත මධ�ස්ථානයf ඉ� FIම.(අ�යර I)

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

කHමා!ත 

අධ�fෂ -                     615,981.85         41% C 60%

D66452344001 3/15/2016

ෙහොරණ  පා.සභාවට අය� 8�ලැව ව�ත ව"යාෙO  8�ලෑව 

ව�ත  ෙපොY   මාHගය සංවHධනය FIම 

 

1,250,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,249,020.20      100% I 100%

D66452344002 3/15/2016

ෙහොරණ   පා.සභාවට අය� රPග ව�ත    මැෙH ක!ද  ෙපොY   

මාHගය සංවHධනය FIම 

 

1,080,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,078,358.41      100% I 100%

D66452244003 3/15/2016

Wethara - Weedagama Road 2/5 Road Improvement 

    and Contruction of Retaining wall

    

3,850,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,384,964.34      88% I 100%

D66452244004 3/15/2016

Wethara - Weedagama Road 2/6  Contruction of 

    Bridge

    

5,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,681,628.25      94% I 100%



D66452346001 3/15/2016

qල�Eංහල පා.සභාවට අය� වලDව�ත ව"යාෙO වලDව�ත 

ෙපොY  මාHගය සංවHධනය FIම 

 

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     956,400.04         96% I 100%

D66452346002 3/15/2016

qල�Eංහල පා.සභාවට අය� ��වාන කැAය ව"යාෙO �Yන 

Eට ව��ක!ද  ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම 

 

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

qල�Eංහල 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     919,373.19         92% I 100%

D66452347001 3/15/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා සභාවට අය� ඇ�ල=ව�ත ව"යාෙO 

වස!ෙහේන �ස්තකාල මාHගය සංවHධනය FIම 

 

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     988,404.26         99% I 100%

D66452347002 3/15/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා සභාවට අය� අර©පලක!ද ව"යාෙO 

ආuHෙDද ෙරෝහල ෙපොY  මාHගය සංවHධනය FIම 

 

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     988,754.97         99% I 100%

D66452347003 3/15/2016

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.සභාවට අය� fලP� ව"යාෙO ෙක�ෙහේන 

Eට ව" Xවාස හා ෙකෝZල මාHගෙO ෙකොටසf සංවHධනය 

FIම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     980,442.93         98% I 100%

D66452247004 3/15/2016

Neboda Hospital Road Asphalt concrete overlaying 

    and construction of concrete drain

    

9,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     8,867,351.78      99% I 100%

H66452347005 3/16/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ගමෙගොඩ ගාම ෙසේවා වසෙ  

ගමෙගොඩ බට�ර සම� මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

FIම

 
600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     571,326.20         95% I 100%

D66452248001 3/15/2016

Payagla Nawuthuduwa Road Construction of 

    Bridge 1/2

    

12,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     11,583,697.36    97% I 100%

H66452348002 6/10/2016

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අංක 750 වලතර පාස� මාවත 

ෙපොY මාHගය   සංවHධනය  

FIම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     499,951.20         100% I 100%



H66452348003 3/16/2016

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO පයාගල ඉ¶රාවෙගොඩ ෙපොY 

අ"� මාHගය පැ� කා9 ෙයොදා සංවHධනය 

FIම

 
350,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     350,000.00         100% I 100%

H66452348004 3/16/2016

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO ක!ද Zහාර යA පාර ෙපොY 

මාHගය  සංවHධනය FIම 

 

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     474,445.50         79% I 100%

D66452249001 3/15/2016

Kankanamgoda - Keeranthidiya Road Asphalt 

    concrete overlaying 

    

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,923,600.23      99% I 100%

H66452349002 3/16/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO සඳE�ගම ගාමෙසේවා වසෙ  

ග�ෙලXය ක!ද පාථ8ක Zද�ාලයට යන  ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම 

 
600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     586,056.25         98% I 100%

D66452250001 3/15/2016

Agalawatta Kudaligama Road 1/3 bridge retaining 

    wall(Dul Ela)

    

5,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,849,916.80      97% I 100%

H66452350002 3/16/2016

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO 830 � යAයන බට�ර 

මාකස්ව�ත ¢ඩා �Aය අසල ව පස ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය 

FIම

 
600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     587,349.80         98% I 100%

H66452351001 3/16/2016

වල�ලාZට පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අංක 848/� G�jයාව පජා 

ග�ෙල!  ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
650,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     636,883.87         98% I 100%

H66435251002 3/17/2016

වල�ලාZට පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO රජය ස" p8ෙO ��A 

ය=ටපාත ගාම සංවHධන ස8� ශාලාව සංවHධනය FIම 

 

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,000,000.00      100% I 100%

D66452352001 3/15/2016

පාG!ද �වර පාසභාවට අය� ර�තරං ක!ද ව�ත ව" යාෙO 

ෙපො�ගහෙහේන පාර ෙපොY මාHගය   සංවHධනය FIම 

 

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%



D66452352002 3/15/2016

පාG!ද�වර පා.සභාවට අය� ෙමොහම� ව�ත ව" යාෙO 

මාරගහෙදXය හ!�ෙO Eට ප!සල හා ගමට යන ෙපොY  

මාHගෙO ෙකොටසf සංවHධනය FIම 

 
1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,479,033.79      99% I 100%

D66452252003 3/15/2016

Magura - Panigala Bridge Road Improvement and 

    Construction of Bridge

    

12,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     11,570,094.51    96% I 100%

H66452352005 3/16/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අංක 840 ක~ගල ගාම 

ෙසේවා වසෙ  ෙපොm� ග මානයට  පෙDශ වන ෙපොY  මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     373,439.25         93% I 100%

H66452352006 3/16/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අටහ��ෙහේන පාර  ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     188,524.80         94% I 100%

H66452352007 8/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO �bරක!ද පෙDශ මාHගය 

සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% Q 0%

H66452352008 3/16/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අ;දරෙගොඩ ගාම XලධාI 

වසෙ  අ;දරෙගොඩ වෑප�ලපාර සංවHධනය FIම (840 

B) 

350,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     103,140.12         29% I 100%

D66452352009 3/21/2016

පාG!ද�වර පාෙ;<ය සභාවට අය� ෙකො��ගම ෙ� 

ව�ාපාරය ව" යාෙO තැ!නෙහේන ෙකො��ගම ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

770,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාG!ද�වර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     763,321.85         99% I 100%

D66452253001 7/29/2016

    Atalugama - Pragasthota Road Road Improvement 

    

5,072,630.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,881,193.11      96% I 100%

D66452253002 7/29/2016

    Wellikala - Pokunuwita Road  Road Improvement 

    

5,799,600.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,368,978.31      93% I 100%



D66452253003 7/29/2016

Indilanda Lenavara Road  Improvement and 

Reconstruction of Culvert

2,705,836.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,650,740.00     2,650,740.50      98% I 100%

D66452253004 5/3/2016

    Halthota - Manana Road Reconstruction of Culvert

    

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,479,203.97      83% I 100%

D66452254001 3/15/2016

Rathmalgoda - Handapangoda Road Asphalt 

    concrete overlaying 

    

20,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     19,871,083.86    99% I 100%

H66431163001 3/11/2016

ග පහ �ස්ÈකfෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ ප�� 

62ෙදෙනm සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

2,480,000.00      අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     2,477,088.00      100% I 100%

K66453963002 3/17/2016

ග පහ �ස්Èfකයට අය� බස් �8ය!, බස් ෙසේවකP! හා 

ආයතXක ෙසේවකP! සදහා ��9  වැඩසටහ! 03 පැවැ��ම  

 

1,550,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 1,650,000.00     1,169,896.00      75% I 100%

N66423863004 5/18/2016

ග පහ  �ස්ÈfකෙO ස�පකාර ස8� Xයාමනය FIම සඳහා 

පහ_ක  සැල�ම.

930,000.00         අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     926,194.18         100% I 100%

H66431164001 3/11/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈකfෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ ප�� 

60ෙදෙනm සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

2,400,000.00      අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     2,357,027.00      98% I 100%

K66453964002 3/17/2016

ෙකොළඹ �ස්Èfකයට අය� බස් �8ය!, බස් ෙසේවකP! හා 

ආයතXක ෙසේවකP! සදහා ��9 වැඩසටහ! 03 පැවැ��ම  

 

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,497,420.00     1,495,420.00      100% I 100%

N66423864004 5/18/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ස�පකාර ස8� Xයාමනය FIම සඳහා 

පහ_ක  සැල�ම.

900,000.00         අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     897,560.00         100% I 100%



H66431165001 3/11/2016

ක~තර  �ස්ÈකfෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ ප�� 78 

ෙදෙනm සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

3,120,000.00      අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     3,120,000.00      100% I 100%

K66453965002 3/17/2016

ක~තර �ස්Èfකයට අය� බස් �8ය!, බස් ෙසේවකP! හා 

ආයතXක ෙසේවකP! සදහා ��9 වැඩසටහ! 03 පැවැ��ම 

 

 
1,950,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 2,500,000.00     1,836,117.00      94% I 100%

A66422165005 4/11/2016

කHමා!ත fෙෂේතය නගා EQ�ම සඳහා ක~තර �ස්ÈfකෙO 

ෙ©ෂ කHමා!ත හා mඩා කHමා!ත හා mඩා කHමා!ත 

මධ�ස්ථාන 08 ප�සංස්කරණය FIම.

4,350,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

කHමා!ත 

අධ�fෂ -                     3,683,620.81      85% I 100%

N66423865006 5/18/2016

ක~තර  �ස්ÈfකෙO ස�පකාර ස8� Xයාමනය FIම සඳහා 

පහ_ක  සැල�ම.

1,170,000.00      අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     1,169,479.22      100% I 100%

H68452301001 4/20/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො. 51, mඩග මන ZfටH ජයවHධන 

මහතාෙW Xවසට යන ෙපොY අ"� මාHගය  සංවHධනය FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     242,981.25         97% I 100%

H68452301002 4/20/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො. ෙකොස්ඇටෙදjය ෙපොY _සාන p8ය 

අසG! වමට ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

H68431101003 8/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     748,020.00         100% I 100%

G68422801004 8/23/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     95,500.00           48% I 100%

H68452301005 6/22/2016

��ල�Aය  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ඉහළ මඩ ප�ල _8� 

ධHමE� මහතාෙW  Xවස ෙදසට යන ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% Q 0%



H68452301006 6/22/2016

��ල�Aය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Yනකයාව ඩ�.ZෙSපාල 

මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY පාර ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     337,269.40         84% I 100%

H68452301007 8/3/2016

��ල�Aය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙගොtග�ව අකරගම ¨�ය 

උ~ෙමෝල අසG! යන ෙද�ගහ ප�ලම ෙපොY පාර සංවHධනය 

FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     485,478.38         97% I 100%

H68452301008 8/3/2016

��ල�Aය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO පහළ මඩ පැ�ල ú.මහා 

ස!ත�b �X¶!ෙW  ෙදDමැ¶රට �Zෙසන ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     489,599.45         98% I 100%

H68435201009 9/1/2016

��ල�Aය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO F"�වල නPංගල ��A 

පළා� ෙ©ෂකHම ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� වැඩ Xම FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     250,000.00         100% I 100%

H68452301010 9/1/2016

��ල�Aය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 104/B,ෙDරෙගොඩ��ල ගාම 

ෙසේවා වසෙ  [©� මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය  

සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

H68452301011 11/16/2016

��ල�Aය පා.ෙ�.ෙකො. 40 හ�ෙ© බට�ර වසෙ  සාG 

mමාරEංහ මහතාෙW Xවස අසG! පට! ග!නා 

ෙදමටගහව�ත ඉඩම ඉ���A! යන මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

��ල�Aය 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     -                      0% Q 0%

H68452302006 7/7/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO "!වල පාසල ඉ���ට 

mමාරEංහ මහතාෙW Xවස  ෙදසට යන ෙපොY  අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

700,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     616,928.20         88% I 100%

H68452302007 4/20/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ���ගස්කQව ෙපේමච!ද ව�ත 

YQ ගැ�9 මාවත අග ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% Q 0%

H68452302009 4/20/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ඇ�ගාල ඇ� මාවත Xෙරෝෂ! 

මහතාෙW Xවස ෙදසට යන ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% Q 0%



H68452302010 8/15/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙකොQෙගොඩ b�ෙWව�ත 

ෙඩ!E� ෙකො�බෑකhව මාවත "!වන පQමඟ ෙකො!�= කර 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     487,750.44         98% I 100%

H68452302016 6/3/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ර;ෙදො~ව උ"ර �ං� ග�ල ච!දෙH 

මහතාෙW Xවස  ෙදසට ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     464,109.50         93% I 100%

H68452302017 7/7/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.වැGෙහේන මාලc මහ�8යෙW Xවස  

ෙදසට යන ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= 

FIම

 
300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     264,323.96         88% I 100%

H68452302019 7/7/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැGෙහේන ` හ�ස් පාෙH ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!¢= 

FIම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     276,639.57         92% I 100%

H68452302020 4/20/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ලEයාවාtය �ගෙහේන  මාHගෙO පැ� 

බැ මf ඉ� 

FIම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     291,439.13         97% I 100%

H68452302021 4/20/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ඇ�ගාල ජනපදෙO  ලfෂ්ම! මහතාෙW 

Xවස ෙදසට  යන  ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% Q 0%

H68452302023 4/20/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ඇ�ගාල �ස්ෙටෝපH මහතාෙW Xවස 

ඉ���ට  ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

F�ම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% Q 0%

H68452302024 7/7/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැGෙහේන Eයඹලා ගහ අසල Xවාස පෙහේ 

පාර ෙපොY මාHගය  ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     439,051.69         88% I 100%

H68452302025 5/12/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ගෙ!ෙපොල වළ�ලාZට ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     466,914.88         93% I 100%



H68452302028 5/12/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කQනායක ඇව�ව�ත ප!සල 

පාෙH ෙපෙHරා මහතාෙW Xවස ඇ� ස්ථානෙO Eට ෙවල මැද 

ෙබෝfmව දfවා ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.
2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,996,650.91      100% I 100%

H68452302029 5/12/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝ©�ව අb�ව�ත ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     881,120.54         88% I 100%

H68452302030 5/12/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කQනායක ඇව�ව�ත 

_න!දාරාම ප!සල අසල Eට ෙවල මැද ෙබෝfmව ඇ� 

ෙකොටස දfවා ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.
1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     996,854.48         100% I 100%

H68452302031 10/5/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  කQව�Aය ද E�වා මාවත මැද 

ෙකොටෙසේ Eට පළවන දm9 අත පැ�තට ඇ� අ"� මාHගෙO 

ඇල දfවා කා9 ප;ධ�ය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     296,511.30         99% I 100%

H68452302032 6/22/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO රාජපfෂ�ර 13 වන මාවත හා 07 

වන මාවතට අය� හරස් පාර ෙකො!¢= ෙයොදා සංවHධනය 

FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කQනායක - 

�Ãව නගර 

සභාව -                     169,150.59         85% I 100%

H68452302034 8/3/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �Yව ප�Gය අසG! යන  ෙපොY 

මාHගය කැටග� අ�ලා සංවHධනය FIම.

1,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,496,270.85      100% I 100%

F68435802035 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� 

සඳහා �Q ලබා�ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,684.00         100% I 100%

H68452302036 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO F�ලා�Aය ඉ;දෙගොඩැ�ල ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     851,593.42         85% I 100%

H68452302037 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ඇ�ගාල කටාන ෙතෙHසා පාරට 

හැI පා�~ E�වා E�� ෙපර පාසල  අසG! යන ෙපොY පාර 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     417,330.82         83% I 100%



H68452302038 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ඇ�ගාල ෙස�" මාවත ෙබG 

ගහට යාබද ෙපොY පාර ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     424,798.71         85% I 100%

H68452302039 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වැGෙහේන ෆා�මා පාර mමාර  

මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     248,986.55         83% I 100%

H68452302040 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO දm9 වැGෙහේන ප�Gය පාර 

සම!ත මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගෙO ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     163,126.77         82% I 100%

H68435202041 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ර;ෙදො~ව ග�ලව�ත රජය ස" 

p8ෙO ��A බ� කාHය පජා ශාලාෙD ඉ�� සංවHධන කටu" 

EY FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     373,998.25         93% I 100%

H68452302042 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ර;ෙදො~ව ග�ලව�ත දැපෙහේන 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     174,323.59         87% I 100%

H68435202043 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �Yව ඇව�ව�ත ප!සල පාෙH 

ෙපොY ෙබෝfmව සංවHධනය F�ම.

100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     97,992.98           98% I 100%

H68435202044 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මඩවල Zහාරස්ථානය යාබඳව 

ඇ� රජය ස"  p8ෙO ��A ගාම සංවHධන පජා බ�කාHය 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,000.00         100% I 100%

H68452302045 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වෑ�තෑව ප!සල අසG! යන 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     483,834.80         97% I 100%

G68422802046 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල  Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     192,005.00         96% I 100%



H68431102047 10/6/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම  උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Yව�මය ආධාර ලබා[ම.

275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     275,000.00         100% I 100%

K68435902048 9/1/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� ගාම සංවHධන 

ස8�වල සාමා{ක සාමා{කාව! සඳහා ගාම සංවHධන කටu" 

�§බඳ  දැ�ව� FIෙ  වැඩසටහනf පැවැ��ම.

20,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% O 0%

H68431102049 9/26/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස අ~�වැtයා FIමට 

ෙසZG තහh ලබා[ම.

192,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     187,008.00         97% I 100%

H68452302050 10/12/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. mරණ � ලංකා bව!  හ�දා මාවෙ� 

ෙදවන වැG පාර ෙපොY මාHගය  සංවHධනය 

FIම

 
550,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     498,680.79         91% I 100%

H68452302051 10/12/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ���ගස්කQව ෙපේමච!දව�ත සමෘ;w 

මාවෙ�   ෙපොY කා9 ප;ධ�ය ඉ� 

FIම.

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     294,244.50         98% I 100%

H68452302052 10/12/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ෙකොQ°ෙ© අG බ�න ෙතොQපළ පාර   

ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     168,810.25         84% I 100%

H68452302053 10/12/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක~වා�©�ව ගම මැද පාෙH ඉ�� ෙකොටස 

ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     185,394.80         74% I 100%

H68452302054 10/12/2016

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.අfකර පනහ ක�රාන ෙ;වාලය ප_කර 

ෙ�Z� මාවෙ� හා _X� bණවHධන මහතාෙW Xවාස අසG! 

යන පළ� ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     445,142.13         89% I 100%

H68452302055 12/28/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ,දැවෙමො=ටාව ක�ව�ත නළ §ඳ 

අසG! යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

163,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     162,397.60         100% I 100%



H68452302056 12/28/2016

කටාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO දැවෙමො=ටාව �ර පරාකම මාවත 

පළ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

337,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     335,604.32         100% I 100%

H68431103001 4/25/2016

`ග�ව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස අධාර 

ලබා[ම.

650,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     648,841.00         100% I 100%

G68422803002 4/25/2016

`ග�ව  පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu"  ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     85,137.50           85% I 100%

H68452303005 11/11/2016

`ග�ව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ~�m�ව �Aපන `ග�ව 

1068/3,$� ෙපෙHරා මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY අ"� 

මාHගය හා කා9 ප;ධ�ය �§සකර කර සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     271,298.44         90% I 100%

H68431103006 10/12/2016

`ග�ව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     99,975.50           100% I 100%

H68452303007 10/12/2016

`ග�ව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 339/68  අt පාර 

ක=Qව,`ග�ව  පාE� මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     499,998.00         100% I 100%

H68452303008 11/25/2016

`ග�ව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO `ග�ව ෙස�තපාhව අංක 

4,එ .�.ෙf ෙරෝ�ත පනා!Y මහතාෙW Xවස අසG! යන 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     199,767.97         100% I 100%

H68452304001 4/20/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. නPවල වP ව�ත කැ8ලස් 

මහතාෙW Xවස ෙදසට  යන ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

FIම.

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     241,330.12         97% I 100%

H68452304002 4/20/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. වෑGය උ"ර �ව! මාවෙ� 

සැ ස! ෙපෙHරා මහතාෙW  Xවස ෙදසට  යන  ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= 

FIම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     238,315.64         95% I 100%



H68431104003 7/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස ආධාර 

ලබා[ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     248,728.00         99% I 100%

G68422804004 7/28/2016

8�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග�  ස්වයං³Fයාවල 

Xu"  ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත�වය 

 නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     246,976.50         99% I 100%

H68452304005 6/22/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොරස මැද  ච!Àකා 

මහ�8යෙW Xවස අසG! යන ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,784.24         100% I 100%

H68452304006 6/22/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO බලෙබෝව සY! උයන 

Xවාස සංnHණෙO ��A Xවාස වලට යන ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,914.24         100% I 100%

H68452304007 6/22/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO උ!නා�ව නෙයෝ8  

ෙ�ක�ය අසG!  යන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,680.40         100% I 100%

H68452304008 7/20/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ත 8ට මහා Zද�ාලය 

ඉ���ට න මාZල මාHගෙO ෙදවන පQමඟ Xශ්හංක මහතාෙW 

Xවස ෙදසට යන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,646.10         100% I 100%

G68422805001 7/28/2016

`�ගම    පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     239,403.00         96% I 100%

F68435805002 6/22/2016

`�ගම  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� Gයාප�ං� ගාම 

සංවHධන ස8� සඳහා උපකරණ  ලබා[ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     499,366.00         100% I 100%

H68431105003 7/27/2016

`�ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම  උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     297,880.00         99% I 100%



H68452305004 8/24/2016

`�ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO දංඕZට ෙගෝනගහල!ද ඉඩමට 

යන ෙපොY අ"� මාHග සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,426.05         100% I 100%

H68452305005 8/24/2016

`�ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  මඩඹාZට ගාම ෙසේවා වසෙ  

අගාර ෙපොY පාර සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,518.11         100% I 100%

H68452305006 9/19/2016

`�ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙදපහැර පාසල අසල _ද ම 

මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,063.54         100% I 100%

H68452305007 9/1/2016

`�ගම  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO n!ෙදjය ගාම XලධාI වසමට 

අය� ගම මැද පාර සහ ෙදවට පාරට අය� ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= දමා සංවHධනය FIම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     399,034.38         100% I 100%

H68452306001 4/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. එ�ලfකල , හWග�ල, 

ෙකොරෙහේ!වල ෙපොY  මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     299,961.75         100% I 100%

H68452306002 4/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.මhෙDෙගදර දයාන!ද ගරාජය 

ඉ���A! දmණට ඇ� ෙපොY  මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     195,211.98         98% I 100%

H68452306003 4/20/2016

අ�තනග�ල පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ඕවH=ව�ත 

ෙපොY  අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     465,537.35         93% I 100%

H68431106004 10/4/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරාග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     399,420.00         100% I 100%

G68422806005 4/25/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu" 

ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  

නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

335,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     210,953.50         63% I 100%



H68431106006 7/20/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW Xවාස අ~� වැtයා  කර ගැcම සඳහා ෙසZG 

තහh ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     198,900.00         99% I 100%

H68452306007 9/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO රතඹෙ� ක ම�ව�ත 

මාHගෙය! හැI යන රණZ� මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     399,998.00         100% I 100%

H68452306008 9/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කQවස්ෙගොඩ 

ෙකෝ!ගහෙගොඩ ෙපොY අ"� මාHගය ප�සංස්කරණය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,170.70         100% I 100%

H68452306009 9/1/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මගෙලෙගොඩ ෙද�ගහ�ල 

හ!�ෙO දmණට ඇ� අ�රාධ m�©�  මාවත ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,242.60         99% I 100%

H68435206010 10/12/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO රජයට අය� ඉඩෙ  ��A 

¡!ෙදjය ගාම සංවHධන ස8� ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය 

FIම

 
75,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% Q 0%

H68452307001 4/20/2016

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො. යfකල 09 වැX පQමෙW ඉ_� මාවත 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

 
218,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     215,634.03         99% I 100%

H68452307002 4/20/2016

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො. යfකල ෙස!ටා  ෙපොY පාර ඉ!ටHෙලොf 

ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     291,433.09         97% I 100%

H68452307003 4/20/2016

ග පහ පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො. ෙබො�ලන බට�ර 

ෙDවැ�ලානාර මාවෙ� රEකා මහ�8යෙW Xවස අසG! යන 

ෙපොY අ"� මාHගය m=A ග� 

ඇ�¬ම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

H68431107004 4/25/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර  

ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     398,322.00         100% I 100%



G68422807005 12/6/2016

ග පහ    පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

165,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     118,250.00         72% I 100%

H68452307006 7/20/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  මාකZට ෙගෝනෙහේන මාතෘ 

සායනය �ෙබන ෙපොY  මාHගය ප�සංස්කරණය කර 

සංවHධනය FIම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H68452307007 9/1/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ග පහ දmණ ගල�Aයාව y�ස් 

ෙපෙHරා මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     784,251.00         98% I 100%

H68435207008 10/12/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙනො.232/D,යfකල  

නැෙගන�ර ගාමෙසේවා වසෙ  ෙහේ!�ට��ල ගාමෙO 

වැ³�ලව�ත ක� ෙකොQව ව�ත රජය ස" p8ෙO පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ��ල ඉ�FIම.
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     1,000,000.00      100% I 100%

H68452307010 12/6/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වනාතව�ත ෙනො.09/1,ෙපොY 

අ"� මාHගය පැ� කා9 ෙයොදා සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

H68452308001 9/23/2016

ජා -ඇල පා.ෙ�.ෙකො. 212, ව�ෙපොල බට�ර ගාම XලධාI 

ෙකො=ඨාශයට අය� ෙසේවා �යස අසල ඇ� ෙපොY මාHගය තාර  

දමා ප�සංස්කරණය 

FIම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     454,063.00         91% I 100%

H68452308002 4/20/2016

ජා-ඇල  පා.ෙ�.ෙකො. රාගම ෙපොGස්සථානය ඉ���A! යන 

පළා� මාHගය හා ෙ©ර ල!ද පළා� මාHග හා ස බ!ධවන 

පධාන මාHගය වන ෙපොGස් මාවත ඉ�� ෙකොටස කාප= අ"රා 

සංවHධනය 

FIම.
700,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 700,000.00        563,449.86         80% I 100%

H68431108003 7/27/2016

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,680.00           80% I 100%

G68422808004 4/25/2016

ජා ඇල   පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     196,225.00         98% I 100%



D68452208005 5/3/2016

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො. රාගම ෙපොGස් ස්ථානය ඉ���A! යන 

පළා� මාHගය හා ෙ©රල!ද පළා� මාHග හා ස බ!ධ වන 

ෙපොGස්  මාවත කාප= අ"රා සංවHධනය FIම

5,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,000,000.00     4,003,729.35      80% I 100%

H68431108006 5/12/2016

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම -අ�යර 

II 
700,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     691,067.00         99% I 100%

H68452308007 9/19/2016

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ව�2�තගහව�ත හරහා වැ� 

ඇ� ෙපොY  අ"� මාHගෙO පැ� බැ ම  සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     470,367.30         94% I 100%

H68452308008 9/1/2016

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO රාගම ර!�Aය අංක 181/C ගාම 

XලධාI වසෙ  ර!�Aය  ගම මැද පාර�.රණZ� ව�ත 

මාවත� ස බ!ධ වන ෙදවන ෙපොY අ"� මාHගය කාප= කර 

සංවHධනය FIම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,939.50         100% I 100%

F68435808009 9/1/2016

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� 

සඳහා �Q ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,584.34         100% I 100%

H68452308010 10/26/2016

ජා-ඇල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO රාගම ෙ�ව�ත පාෙH �qY 

මාවත ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= 

FIම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     499,426.07         100% I 100%

H68431109004 7/21/2016

ව�තල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

1,400,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     1,399,201.00      100% I 100%

G68422809005 4/25/2016

ව�තල    පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     94,094.00           94% I 100%

H68452309006 10/26/2016

ව�තල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO m�mලාන පහළ ව�ත මහ"! 

මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY අ"� මාHගය තාර දමා 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     443,380.79         89% I 100%



H68452310001 4/20/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ගෙ!��ල ¨�ගම �ලවංශ නා�8 

මාවත ෙකො!¢= අ"රා සංවHධනය 

FIම.

 
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     149,708.55         100% I 100%

H68452310002 4/20/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ගෙ���ල, වැG��ලෑව, පරණ 

ග පහ පාෙH කැටකෑලව�ත මාHගෙය! වැ� ඇ� ෙපොY අ"� 

මාHගය ෙකො!¢= 

FIම

 
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     118,467.70         79% I 100%

H68452310003 4/20/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  මහර/කැ!දGය;ද පා~ව 

ෙකෙස�ව�ත සාගර මහතාෙW Xවස අසG! ඇ� ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය කර ෙකො!¢= FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     496,698.20         99% I 100%

H68452310004 4/20/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ග�ෙරෝද පාෙH ,නැෙගන�ර පහළ 

කරගහ�ණ ෙකොටස ෙපොY පාර ෙකො!¢= FIම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     133,374.45         89% I 100%

H68431110005 8/22/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

900,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     898,741.00         100% I 100%

H68435210006 5/12/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO රණZ� මාවෙ� නව ෙබෝම~  

පාෙH  ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     178,555.35         89% I 100%

G68422810007 6/22/2016

මහර පා.ෙ�ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග�  ස්වයං³Fයාවල Xu" 

ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය 

නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     89,444.80           89% I 100%

H68452310008 8/15/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කඩවත මහර ජයෙකොt මාවත 

ෙකො!¢= ෙයොදා ප�සංස්කරණය FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     318,558.37         80% I 100%

H68452310009 9/1/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කැ!දGය;දපා~ව නාගහ  ෙපොY 

පාෙH ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     477,259.00         95% I 100%



H68452310010 9/1/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ¨�යපා~ව උ"ර රබHව�ත ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= FIම.

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     342,591.00         98% I 100%

H68452310011 9/1/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙද�ගහව�ත Xශ්ශංක ZකමEංහ 

මහතාෙW Xවස අසල Eට E�ර~��ල ෛශලාරාම 

Zහාරස්ථානය දfවා �ෙවන ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම.

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     349,668.60         100% I 100%

H68452310012 10/6/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කඩවත මහෙබෝw මාවෙ� 

අ!නාEව�ත පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     297,826.60         99% I 100%

H68452310013 9/1/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO F�මැAයාගාර ෙපොmණ පාර ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     498,842.55         100% I 100%

G68422810015 10/12/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

G68422810017 12/6/2016

මහර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන  ත��වය  

නංවා¬ම උෙදසා  ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     88,380.00           44% I 100%

H68452311001 4/20/2016

ෙදො ෙප පා.ෙ�.ෙකො. 398, ෙදමළගම පජා ශාලාව ඉ���ට 

පහළට ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= 

FIම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H68452311002 4/20/2016

ෙදො ෙප පා.ෙ�.ෙකො. "�Gය ෙසවණ පධාන මාHගෙO 4 වන 

පQමඟ ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     298,938.20         100% I 100%

H68431111003 4/25/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 197,970.00        197,970.00         99% I 100%



G68422811004 4/25/2016

ෙදො ෙප  පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග�  ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා  උපකරණ 

ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 86,610.00          86,610.00           43% D 80%

H68452311005 5/12/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 392/� අ�රාෙගොඩ දmණ ගාම 

XලධාI වසෙ  ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,474.65         100% I 100%

H68452311006 9/1/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ව"රගම හ��Aය කැmණ ගඟ 

ෙකොQව ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ©  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     494,640.70         99% I 100%

H68452311007 9/1/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO üෙගොඩ ප=Aයගම ඉ;දම�ගම 

ෙදවන පQමග  ෙපොY  අ"� මාHගය ෙකො!¢= FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H68452312001 4/20/2016

ªයගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  බතලෙහේනව�ත ෙබෝwරාජ 

මාවෙ� අග ෙකොටස ෙකො!¢= 

FIම.

 
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     147,948.00         99% I 100%

H68431112002 10/4/2016

ªයගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා  Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     796,950.00         100% I 100%

G68422812003 11/1/2016

ªයගම    පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා අෙධොර ෙලස ස්වයං³Fයා  උපකරණ 

ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     197,574.00         99% I 100%

H68431112004 7/20/2016

ªයගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ගංව"�! හා _ළ�! හාX  ²  

Xවාස ඇ� �;ගලP! සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     198,372.00         66% I 100%

H68452312005 10/12/2016

ªයගම පා.ෙ�.ෙකො. ෙපරගහ�ල ම�ව�ත පාර  ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     490,771.00         98% I 100%



H68452312006 10/12/2016

ªයගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ගැ�9 මාවත ෙපොY මාHගෙO  

අවසාන ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     239,709.00         80% I 100%

H68452312007 10/12/2016

ªයගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ගැ�9 මාවෙ� ෙපොY අ"� 

මාHගයf වන බලවල මාHගය ෙකො!¢= 

FIම.

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     289,986.65         97% I 100%

H68452313001 4/20/2016

කැළUය පා.ෙ�.ෙකො. �9�Aය ෙවtක!ද ��A E�� 

රාජපfෂ  මාව�! සා�� මහතාෙW Xවස ෙදසට යන ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     97,612.07           98% I 100%

H68452313002 8/24/2016

කැළUය පා.ෙ�.ෙකො. කා!� මාවත  ෙපොY  අ"� මාHගෙO 

ෙපොY කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය FIම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     97,435.20           97% I 100%

H68452313003 4/20/2016

කැළjය පා.ෙ�.ෙකො. කා!� මාවත, ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම 

. 

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     90,204.91           90% I 100%

H68452313004 4/20/2016

කැළUය පා.ෙ�.ෙකො. කා!� මාවත, ¢ඩාංගන මාවත ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H68452313005 4/20/2016

කැළjය පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO කැළUය, ද~ගම, 

සරසZ ෙපො�හල ඉ��ෙය! ඇ� ෆ්ලවH ෙටරස් මාHගෙO අංක 

.283/ඊ Eට 283/එස් දfවා  ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම
350,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     341,182.88         97% I 100%

H68452313006 4/20/2016

කැළjය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කැළjය �©�Aෙගොඩ,_දHමා 

මාවෙ� අ"� පාරf වන ඇෙලෝ�යස් පනා!Y මහතා සහ 

l.ජයෙසේන මහතාෙW Xවස ෙදසට  යන ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= අ"රා සංවHධනය FIම.
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළjය   

පාෙ;<ය 

සභාව -                     239,055.80         96% I 100%

H68431113007 4/25/2016

කැළjය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     197,846.00         99% I 100%



G68422813008 4/25/2016

කැළjය   පා.ෙ�.ෙකො. ෙතෝරාග� ස්වයං³Fයාවල Xu" 

ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත�වය  

නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා  ආධාර ෙලස  ස්වයං³Fයා  

උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     100,000.00         100% I 100%

G68422821001 5/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

සඳහා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 99,000.00          99,000.00           50% I 100%

G68422821002 5/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  සවයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! සඳහා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% A 10%

H68431121003 5/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

900,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     793,850.00         88% I 100%

H68431121004 5/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 48,� සංඝරාජ මාවත, 

ෙකොළඹ 10 ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ .ඒ.ව{රා ෙහේමමාG 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ඉ�FIමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     25,000.00           100% I 100%

H68431121005 5/5/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 65,ෙහෝබස් 

ෙ�!,ෙකොළඹ 10 ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙf.l.රමj 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% A 10%

H68431121006 6/17/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     97,993.00           98% I 100%

G68422821007 6/22/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H68452322001 5/12/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙගොතQව .නව 

නගරය,තලගහ හ!�ය,ජය මාවත ෙපොY පාර ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     149,999.96         100% I 100%



H68452322002 7/21/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ��ෙ��යාව ජය!� 

මාවෙ� ෙගොඩපර ව�ත ෙපොY ඉඩමට යන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

800,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     766,034.67         96% I 100%

H68452322003 10/4/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වැ�ල �Aය,ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව 98/15D මහ� Xවාස ෙපොY   පාර  සංවHධනය 

 F�ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.ප.ස -                     498,349.22         100% I 100%

H68452322004 8/22/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොAකාව�ත 

��ෙ��යාව ආÎෙහේන පාෙH � §ඳ අසG! යන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     585,403.00         98% I 100%

H68452322005 10/12/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO, වැ�ල �Aය ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව පස්ව!න පාර, අංක 162 Xවස අසG! යන  

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     199,582.20         100% I 100%

H68452322006 10/12/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO, වැ�ල �Aය ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව  අංක 159/22 Xවස අසG! යන  ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     200,000.00         100% I 100%

G68422822007 12/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 

47/A,මහq�ග�ව,අංෙගොඩ ප�ං� ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ y.ච!Àකා ෙපෙHරා 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
9,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     8,995.00             100% I 100%

H68435224001 4/25/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ර!මඟ පාය කාHයාල ප�ශෙO 

වාහන නැව"  ස්ථානය ෙපරසZ ෙකො!¢= ග� අ�ලා 

සංවHධනය FIම.

1,850,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,566,734.95      85% I 100%

G68422824003 5/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO   අංක 642/69, 

"!අඳෙහේන,ෙකොරෙතොට,කhෙවල ප�ං�  ස්වයං³FයාෙD 

Xu" ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත ෙf.එ .�.නG!  ºයදHශන  

මහතාෙW lවන ත��වය  නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස සවයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 40,000.00          20,000.00           50% I 100%

G68422824004 5/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 273 E,අෙශෝකාරාම 

පාර,ඉහල ෙබෝ8�ය,කhෙවල ප�ං� ස්වයං³FයාෙD Xu" 

ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ ඊ.මාග= ජය¨�ය 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
16,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 16,000.00          16,000.00           100% I 100%



G68422824005 5/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 219/D/1,�! Ìඳ 

පාර,ප=Aයව�ත පාර,ෙකොතලාවල ප�ං� ස්වයං³FයාෙD 

Xu" ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË  ලංකා 

ෙf.ZෙSEංහ මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස  ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 35,000.00          33,300.00           95% I 100%

G68422824007 10/10/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත    �;ගලP!ෙW  lවන ත��වය 

නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     96,076.00           96% I 100%

H68431124008 8/29/2016

කhෙවල පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

H68431124010 9/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO බ�තර��ල ZකමEංහ�ර 

අංක 168/88 ප�ං� අඩ ◌ුආදාය ලාÑ  අෙනෝජා දමය!� 

�ණEංහ මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 40,000.00          40,000.00           100% I 100%

H68431124011 5/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 654/5,ෙගෝZ!න 

මාවත,අ"���ය ප�ං�  අh ආදාය ලාÑ l.චා�ක මහතාෙW 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          15,000.00           100% I 100%

H68431124012 10/26/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 184,8u�! Zලා 

,ඔ�වල,අ"���ය ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�.ෙf.�.ෙපේමE� 

මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          14,075.00           94% I 100%

H68431124013 11/25/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 

83/10/C,බYව�ත,දැtග�ව � ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

l.�.ෙf.ඒ.ඩ�.mමා� මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          14,895.00           99% I 100%

H68431124015 10/26/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 184/2,ඔ�වල,අ"���ය 

ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�.ෙf.�.ස්වHණE� මහතාෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          14,710.00           98% I 100%

H68431124016 10/26/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 84/1,Zහාර 

මාවත,ෙකොතලාවල,කhෙවල ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

ෙf.ඒ.ෙපේම�ලක මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          14,978.00           100% I 100%



H68431124017 5/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 401/2,ඉහල 

ෙබෝ8�ය,කhෙවල ප�ං� අh ආදාය ලාÑ  ඩ�.EEලාව½ 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          15,000.00           100% I 100%

H68431124018 11/25/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 

54,ෙකොස්ව�ත,ව�ෙපොල,අංෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

එ�.සම! මන ෙ©� මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          14,963.00           100% I 100%

H68431124019 5/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 884/A/1, 7 වන පQමග, 

පහලෙවල පාර,දm9 තලංගම ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

එ .�.ය�නා ºයං�කා මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     15,000.00           100% I 100%

H68431124020 11/25/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 560/Q,වැG�ඳ,කhෙවල 

ප�ං� අh ආදාය ලාÑ aෙරෝමc අතප�" මහ�8යෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          14,985.00           100% I 100%

H68431124021 5/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 972/C, 

අ!නාEව�ත,ඔ�වල,අ"���ය  ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

එ .ඒ.ෙS.පසා; mමාර මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

සඳහා  Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          14,710.00           98% I 100%

H68431124022 5/5/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 42/E,ග�ව�සා පාර,1 

වන පQමග,ෙකොරෙතොට,කhෙවල ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

එ�.y.ජයර�න මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 20,000.00          20,000.00           100% I 100%

H68431124023 5/5/2016

 කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 454/B,රණමuර මාවත, 

අරංගල ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ZතානෙW ¦යාව½ ෙපෙHරා 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 15,000.00          14,994.00           100% I 100%

H68452324024 5/12/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ව�ෙපොල ,491/ඒ,වසෙ  

Z{ත�ර ප_කර ඉ�� ෙදසට ඇ� දm9පස  ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= අ"රා සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල මහ 

නගර සභාව -                     486,293.62         97% I 100%

H68452324025 5/12/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මාලෙä,ඉ_��ර 18 වන 

පQමග අග ෙකොටස ඉ!ටෙලොf ග� අ"රා සංවHධනය FIම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     600,000.00         100% I 100%



H68452324026 6/25/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසයට අය� ෙහෝක!දර දmණ 

වැ�ල!��ය ගාම ෙසේවා ෙකො=ඨාසයට අය�  තලව"ෙගොඩ 

පාෙර! වමට හැI ඇ� කාෙ!ෂ! පාHf Xවාස ෙයෝජනා 

කමෙO අංක 414/16 Xවස Eට ඉ��යට ² ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර  සංවHධනය FIම.
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     400,000.00         100% I 100%

H68431124027 6/17/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 100,000.00        89,617.00           90% I 100%

H68452324028 8/24/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය "!අඳෙහේන ටPEA 

උද�ානෙO ෙපොY මාHගෙO ඉ�� මැද ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% Q 0%

G68422824029 6/22/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල 100,000.00        68,699.48           69% I 100%

H68452324030 7/28/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල,පහළ 

ෙබෝ8�ය,ලැනෙරෝ� මාවත,"!වන හරස් පාර සංවHධනය 

FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     971,790.12         97% I 100%

H68452324031 7/20/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොරෙතොට කhෙවල 

මාHගෙO  මැjකාගාර පාර අංක 318 Xවස අසG! යන ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය F�ම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව -                     527,330.70         88% I 100%

H68452324032 9/1/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 

670/21/A,ප��ගහෙහේන පාර,තලව"ෙගොඩ  XවැE 

ඩ�.එ .එ .y �රෙසේකර මහතාෙW  Xවස අසG! යන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම.
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

H68431124033 9/1/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO පළා� ව�ාපාර නාම Gයාප�ං� 

FIෙ  ෙදපාHතෙ !"ෙD ප�පාලන XලධාI කාමරය සහ 

�ද�  භාරග!නා  ක�!ටරය පාAෂ! FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ව�ාපාර නාම 

Gයාප�ං� 

FIෙ  

ෙදපාHතෙ ! -                     98,463.00           98% I 100%

H68452324034 11/28/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO,  උh��ල ගාමෙසේවා වසෙ , 

උh��ල  ෙපොY මාHගෙO 72/4 Xවස දfවා ² ෙපොY අ"� 

මාHගය තාර දමා සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කhෙවල 

නගර සභාව -                     261,634.80         65% I 100%



H68452324035 11/9/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO, ෙකොස්ව�ත තලංගම 477/ඒ , 

තලංගම උ"ර ගාම Xලධා� වසමට අය� ෙකොස්ව�ත ¨�ය 

මාවත අංක 148/1/� � ප�ං� _ද� F�E� මහතාෙW Xවස 

අසල Eට ¨�ය මාවෙ� පධාන �Z_ම දfවා ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම. 
200,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% O 0%

H68452324036 10/12/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO, බ�තර��ල වැව පාෙH 

ආත!ද මහතාෙW Xවස අසG! යන  ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය 

FIම.

 
550,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     496,873.74         90% I 100%

G68422825001 5/5/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

H68431125002 5/5/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 

73/29,තලප��Aය,උඩහ��ල,�ෙWෙගොඩ ප�ං� අh 

ආදාය ලාÑ එ .ඒ.ර�නE� මහතාෙW lවන ත��වය 

නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     39,945.00           100% I 100%

H68431125003 8/8/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 255/2/B, 

ෙහෝක!දර,තලව"ෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ අ"ල 

ෙf.�ෂා!ත මහතාෙW  lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවස ෙගොඩනැං�මට  අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     39,300.00           98% I 100%

H68431125004 5/5/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 268/10,ශා!ත 

ෙතෝමස්ව�ත,තලව"ෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

E.P.�ෂ්පmමාර මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     39,520.00           99% I 100%

H68431125005 8/22/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,302.00         100% I 100%

H68452325006 11/11/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO තලව"ෙගොඩ ෙහෝක!දර පාර 

අංක 287/2 Xවස අසG! දmණට හැI ඇ� ෙපොY අ"� 

මාHගය ෙකො!¢= කර  සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     199,919.43         100% I 100%

H68452325008 5/12/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසයට අය� උඩහ��ල,m�fගහ 

ෙපොmණ  පාර අංක 40 දරණ _8� අෙ�Eංහ මහතාෙW Xවස 

අසG! ආර භ වන ෙපොY අ"� මාHගය ඉ!ටෙලොf ග� 

අ�ලා  සංවHධනය FIම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     424,952.61         85% I 100%



H68435225009 6/22/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ප�9ව රජය ස" p8ෙO ��A  

ගාම සංවHධන ස8� ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� වැඩ Xම  FIම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

H68452325010 11/16/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ,496 ෙකො=ටාව 

නැෙගන�ර,කQm�!ද,ධHමාරාම Zහාර මාවෙ�,ආE� උයන 

අසල 1028/4 Xවස Eට m�ර දfවා කා9ව ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     432,532.34         87% I 100%

G68422825011 7/20/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙනො.221/636,පරණ 

ෙකො=ටාව පාර,8�හාන,�ෙWෙගොඩ ප�ං� ස්වයං³Fයාවල 

Xu" ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ 

එ�.ආH.ඉ!දාX  මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     15,000.00           100% I 100%

G68422825012 7/20/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙනො.211/63,පරණ ෙකො=ටාව 

පාර,8�හාන,�ෙWෙගොඩ ප�ං� ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ ජ.එ .බHG! 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     15,000.00           100% I 100%

G68422825013 7/20/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙනො.211/5,පරණ ෙකො=ටාව 

පාර,8�හාන,�ෙWෙගොඩ ප�ං� ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ ෙරොෙ ! ස්ෙටලා 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     15,000.00           100% I 100%

G68422825014 7/20/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙනො.21/1,�යකඩෙහේන 

පාර,උඩහ��ල,�ෙWෙගොඩ ප�ං� ස්වයං³Fයාවල Xu"  ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ එ!.ආ�යව½ ෙපෙHරා 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

G68422825015 7/20/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙනො.21/1ඒ,�යකඩෙහේන 

පාර,උඩහ��ල,�ෙWෙගොඩ ප�ං� ස්වයං³Fයාවක Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  අh ආදාය ලාÑ XමාG m�Yc  

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

G68422825016 7/20/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙනො.27,�යකඩෙහේන 

පාර,උඩහ��ල,�ෙWෙගොඩ ප�ං� ස්වයං³Fයාවක Xu" ෙහෝ 

නාරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �.එ .X�8U 

ºයං�කා මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලසමහන මැ�මf ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

H68431125017 7/20/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙනො.1004/1,කQm�!ද 

,ෙකො=ටාව,ප!X�Aය ප�ං� අh ආදාය ලාÑ Iටා ර�නායක 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම සදහා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,910.00           100% I 100%



H68431125018 9/1/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 

ෙනො.420/27,වැGපාර,තලව"ෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

ආන!ද E�ෙසේන මහතාෙW  lවන ත��වය නංවා¬ම අෙදසා 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,465.00           98% I 100%

H68452325019 9/23/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 8�හාන qවෙනකබා මාවත 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     598,809.21         100% I 100%

H68431125020 9/26/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 

�ෙWෙගොඩ,උඩහ��ල,ඉලප��Aය ප!සල පාර ,අංක 170/A 

� ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�.ෙf.ප;මE� මහතාෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර 

ලබා[ම. 40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     39,976.00           100% I 100%

H68431125021 10/12/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 

ෙනො.51,qවෙනකබාමාවත,8�හාන,�ෙWෙගොඩ ප�ං�   අh 

ආදාය ලාÑ ප;8U අ�Zස්  මහ�8යෙW lවන ත��වය 

නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබා[
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,850.00           100% I 100%

H68435225022 10/12/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ප�9ව නව ගාම සංවHධන 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම.-අවසාන අ�යර

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     494,356.75         99% I 100%

H68431126001 8/22/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසාXවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     694,760.00         99% I 100%

H68431126002 6/17/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                      0% Q 0%

G68422826003 6/22/2016

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 43/�/1/1,දකවල 

මාවත,ර�මලානප�ං�  ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ Xරත�මට  

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ නාGකා [©� මහ�8යෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     23,500.00           47% I 100%

G68422826004 6/22/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     96,750.00           97% I 100%



H68452326005 12/9/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  � ඥාෙ!!ද පාෙH අංක 97 

හා 99 Xවාස අතරමැ�! යන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     339,170.52         85% I 100%

G68422828001 8/23/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     196,358.50         98% I 100%

H68431128002 5/5/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     299,618.00         100% I 100%

H68452328003 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙමොරQව උස්ව�ත ෙH� 

ෙW=Qව අසල නව ගා� පාර අංක 18 ෙවළදසැල අසල ෙපොY  

මාHගය සංවHධනය FIම.

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     589,554.98         98% I 100%

H68452328004 5/12/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ඉ�බැ;ද _bනධජ මාවත ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස m=A ග� අ"රා සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොරQව මහ 

නගර සභාව -                     329,640.00         66% I 100%

H68452328005 6/17/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කQm�!ද ෙකො=ට බගහ 

ව�ත Xවාස සංnHණයට යන ෙපොY මාHගය ඉ!ටHෙලොf ග� 

අ�ලා සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     446,709.89         89% I 100%

H68431128006 6/17/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙමෝ�ෙ©  ද ෙසොPසා පාර  

අංක 355 A Xවස අසG! ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     448,932.31         90% I 100%

H68452328007 7/20/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO එෙගොඩ උයන සාම ෙපෙදස  

ෙපොY මාHගය ඉ!ටෙලොf ග� අ�ලා සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     473,208.89         95% I 100%

H68452328008 7/20/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO එෙගොඩ උයන අPව! ව�තට 

යන ෙපොY මාHගය ඉ!ටHෙලොf ග� අ�ලා සංවHධනය F�ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     471,657.00         94% I 100%



G68422829001 8/23/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 67,150.00          67,125.00           34% I 100%

H68431129002 8/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 397,980.00        397,930.00         99% I 100%

H68452329003 6/3/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මmÃව ප�ගහව�ත පාෙH ගෘහ 

අංක 31 Xවස අසG! හැI යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     599,997.89         100% I 100%

H68452329004 6/17/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කහෙපොල ෙතොQපල Ãවව�ත 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     278,875.99         93% I 100%

H68452329005 12/28/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මාZ�තර,ස8¶ පQමඟ ෙපොY 

අ"� මාHගෙO පැ� කා9ව සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% Q 0%

H68452329006 11/11/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO හ��ට ¨�යම� මාවත ෙපොY 

මාHගය ග� අ"රා තාර දමා සංවHධනය FIම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     97,183.21           97% I 100%

H68452329008 6/17/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වෑවල ගංගාරාම පාර සස්�ත 

මාවත ෙපොY මාHගෙO  �� ෙකොටස සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     282,705.48         94% I 100%

H68452329009 6/3/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO කQවාවල ෙදXයව�ත,අ~� 

පාර ෙපොY මාHගය කැටග� අ"රා සංවHධනය FIම.

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     533,308.48         89% I 100%

H68452329010 11/16/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  "!ෙබෝZල Ãවව�ත ෙපොY 

මාHගෙO 3 වන පQමඟ ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     311,975.00         62% I 100%



H68431129012 9/2/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO   අංක 26,ජය�ර ජය 

මාවත,ෙකො=ටාව,ප!X�Aය ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

ඩ�.ඩ�.ච�� මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 39,600.00          39,600.00           99% I 100%

H68431129013 7/20/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 26/2,ජය�ර ජය 

මාවත,ෙකො=ටාව,ප!X�Aය ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�.�.Zමලා මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවාස ෙගලාඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 39,600.00          39,575.00           99% I 100%

H68452329014 7/20/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙබොරලැස්ග�ව එෙගොඩව�ත 

පාර 11වන පQමග `ටH 600f දරට ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     436,248.00         87% I 100%

H68452329015 10/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO, ජ�රGය වැව ඉහළ පාර 

වැෙDව�ත ෙපොY පාර ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     365,775.78         91% I 100%

H68452329016 12/6/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO,ෙබ�ල!Zල Zහාර මාවෙ� 

"� ෙසවණ අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     396,067.99         99% I 100%

H68452329017 10/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO, cල මහර ඉ_� උයන ෙපොY 

අ"� මාHගෙO, ඉ�� ෙකොටස ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     391,499.96         98% I 100%

H68452329018 10/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO. �§ය!දල මඩපාත පාෙH 

ෙබෝfmව අසල ඇ� ෙව�පහල ෙපොY පාර ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     383,375.40         96% I 100%

H68452329021 11/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO බQව!දර අ"ෙකෝරල ව�ත 

පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     481,468.65         96% I 100%

H68452329022 12/28/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභා  

බල පෙ;ශෙO  ����Aය ෙපෙHරා මාවතට පෙDශවන  

ස්ථානෙO ව  පැ�ත කා9ව `ටH 20f Yරට සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     200,000.00         100% I 100%



G68422830001 5/5/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     88,250.00           88% I 100%

H68431130002 5/5/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     597,702.00         100% I 100%

H68452330003 5/12/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO හබරකඩ 481/�,ගාම ෙසේවා 

වසෙ  නාම�  උයන පාර  ෙපොY මාHගය තාර දමා සංවHධනය 

FIම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     235,405.15         94% I 100%

H68452330004 7/7/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ,ෙහේනව�ත ගාම ෙසේවා 

වසෙ   6  සහ 07 වන පQමග ෙපොY පාර සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     500,000.00         100% I 100%

H68452330005 7/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙගොඩගම පැ�ෙපොලව�ත  

පාෙH ජයEංහ මහතාෙW Xවස අසG! යන  ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     300,000.00         100% H 100%

H68452330006 7/20/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ���Aය ගාම ෙසේවා වසෙ  

�� ෙද�ගහව�ත ෙපොY  මාHගය සංවHධනය FIම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     387,778.19         97% I 100%

H68452330007 7/26/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  මාව�ගම ගාම ෙසේවා වසෙ  

Iජ!Eපාf  ඉඩම සඳහා යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     199,318.81         100% I 100%

G68422830008 6/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     189,930.00         95% I 100%

H68452330010 7/20/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO මා��ෙගොඩ ර!ෙපොmණ 

මාවත වමට ඇ� ෙපොY  පළ� අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     291,360.17         97% I 100%



H68452330011 7/20/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO පාන~ව  ආAගල පාර අ{� 

ගමෙW මාවත 05 වන පQමග ග� අ"රා සංවHධනය FIම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     599,877.18         100% I 100%

H68431130012 10/4/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 132/2�න 

ෙකො=ට�ව,මාග මන,ෙහෝමාගම ,ප�ං�  අh ආදාය ලාÑ Y8¶ 

චා�ක   මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,993.00           100% I 100%

H68431130013 11/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 

193/78/�,බ�ඩාරනායක�ර,ම�ෙ�ෙගොඩ ප�ං� අh 

ආදාය ලාÑ එස්.�.Zමලෙසේන  මහතාෙW lවන ත��වය 

නංවාGම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,516.00           99% I 100%

H68431130014 10/4/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 81/88,`ෙගොඩ 

ස්ෙ==,අරGය මාවත,පාන~ව,වට³ක  ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

එ�.ඩ�.ලතා mමා� මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,474.00           99% I 100%

H68452330015 7/20/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙපො�ගස්ඕZට Eයඹලාෙගොඩ  

2 ක9ව ෙපොY මාHගය තාර දමා සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     499,313.21         100% I 100%

H68431130017 9/1/2016

ෙහෝමාගම  පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO  ෙනො.222/1/1 

,��ෙ�ගම.ෙහෝමාගම ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ය�නා සම!ම¬ 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,278.00           96% I 100%

H68431130018 9/1/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙනො.223/1 

ඒ,��ෙ�ගම,ෙහෝමාගම ප�ං� අh ආදාය ලාÑ   lවන ත®ජා 

ෙහ=Aආර�� මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර  ලබා[ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,980.00           100% I 100%

H68431130019 10/10/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙනො.588,2වන  පQමග 

ෙහ=Aයාව�ත,`ෙගොඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ සර� mමාර 

�ර"ංග මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,970.00           100% I 100%

H68452330020 11/9/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO, `ෙගොඩ දා ෙ© පාෙH, 

ෙද�ඕZට අශා! හා�ෙවයාH අසG! යන  ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% Q 0%



H68452330021 10/12/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO හාප�ල ෙව�යාය අසG! 

යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% Q 0%

H68452330022 10/12/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �Aපන දmණ {නරතන 

මාවත ෙපොY  පාර (�[ �දල ෙවළමැද පාර)සංවHධනය FIම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     398,102.56         100% I 100%

H68452330023 11/1/2016

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ"���ය පාර 1වන පQමග 

ස බ!ධ වන ස්ථානෙO Eට Zද�ාල මාවතට ස බ!ධ වන 

ෙකොටස දfවා ² ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

60,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     59,391.50           99% I 100%

H68452330024 11/25/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO පනාෙගොඩ Y �ය ස්ථානය 

සහ ෙගොඩගම ව�ත  යාවන එක�" මාවත ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

360,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     343,335.93         95% I 100%

H68431130025 12/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 38,රණාල පාර,හබරකඩ 

ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ�.�._ෙ!තා ම�කා!� මහ�8යෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     13,300.00           89% I 100%

H68431131001 8/25/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     699,939.00         100% I 100%

H68452331002 6/22/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙබො�ලතාව  ගාම ෙසේවා වසෙ  

Zලබඩව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     432,499.04         86% I 100%

G68422831003 8/29/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     190,000.00         95% I 100%

H68452331004 10/12/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO, "!නාන mඩාක!ද ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 400,000.00        393,064.00         98% I 100%



H68452331005 10/12/2016

�තාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ඉහළ ෙකොස්ගම රණZ� 

මාවෙ� ම�Gකා මහ�8යෙW  Xවස අසG! ඇ� ෙදොළ ඉහළ 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% Q 0%

H68452332003 5/12/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ,�2 ව�තට �Zෙසන ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය F�ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     250,000.00         100% I 100%

H68431132004 9/1/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙනො.588/19ඒ,හැDෙලොf 

පාර,පාමංකඩ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ  එ�.y.ප[© මහතාෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,935.00           100% I 100%

H68452332005 8/3/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙබෞ;ධාෙලෝක මාවත අංක 

160/1 ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     416,640.03         83% I 100%

H68431132006 12/28/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 42/9,� 

ෙබෝw�fඛාරාම පාර,වැ�ලව�ත ප�ං� ඩ�.ජයල� න!දන 

මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     -                      0% O 0%

H68452333001 10/12/2016

පාYfක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �!නවල Y �ය හරස් පාර  

කාංචන E�වා මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     199,986.81         100% I 100%

H68452341001 7/1/2016

පානYර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ගbල ZජයවHධන ව�ත  ෙදසට 

යන ෙපොY මාHගය තාර දමා සංවHධනය FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     400,000.00         100% I 100%

H68431141002 8/9/2016

පානYර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා  Xවාස ආධාර ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     399,900.00         100% I 100%

H68452341007 6/22/2016

පානYර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO mඩා වා;Yව ෙමොෙරො!"hව 

පාෙH 8�ලගහව�ත  අ"� මාHගය ෙකො!¢= දමා 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     496,522.00         99% I 100%



H68452341008 11/16/2016

පානYර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙගොරකාෙපොල ]ªG ¢ඩා �Aය 

අසG! යන ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     400,000.00         100% I 100%

G68422841009 12/6/2016

පානYර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     99,658.50           50% I 100%

H68452341010 10/12/2016

පානYර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO පානYර වෑකඩ ෙහොරණ පාෙH 

ස�ගාY මාවෙ�  ෙපොY අ"� මාHගෙO  වමට ඇ�  ෙපොY පාර 

ග� අ"රා සංවHධනය 

FIම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% Q 0%

H68452341011 11/16/2016

පානYර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  බට�ර මාල��ල අ�ණ~ 

ගාH�!ස් ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     500,000.00         100% I 100%

G68422841012 10/12/2016

පානYර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා  ස්වයං³Fයාව ෙලස ෙවළදා  කටu"වල Xරත�මට   

පාපැ� ලබා�ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     25,900.00           52% I 100%

H68452342001 4/20/2016

ක~තර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 705 මාවල දmණ ගාම XලධාI 

වසෙ  ෙමොර"hව පාර ෙපොY මාHගය  තාර දමා සංවHධනය 

FIම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     599,160.00         100% I 100%

H68431142002 4/25/2016

ක~තර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     199,200.00         100% I 100%

G68422842007 9/5/2016

ක~තර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත��වය 

නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම.
280,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     227,673.00         81% I 100%

H68452342009 8/24/2016

ක~තර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO පළාෙතොට ප!Zල ෙටරස් (1 

අ�යර) ග මානෙO ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     599,998.89         100% I 100%



H68452342010 7/20/2016

ක~තර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ච G�ර පළා� පධාන මාHගෙO  

ඉ�� ෙකොටස ග� අ"රා තාර දමා කා9 ප;ධ�ය සකස් FIම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     464,474.15         93% I 100%

H68452342011 11/16/2016

ක~තර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ක!දm�Yව�ත  දහසය වන 

පQමග සාදා ෙනොමැ� `ටH 45ක ෙකොටස සහ 13 වන පQමග  

ෙදපස `ටH 20ක ෙකොටස සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     200,000.00         100% I 100%

H68452342012 11/25/2016

ක~තර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 705 ගාම ෙසේවා වසෙ  මහ³fම 

E"  ෙසවණ ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

640,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක~තර 

පාෙ;aය 

සභාව -                     640,000.00         100% I 100%

H68431143003 4/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

XDඩාව,අ�ෙබෝ��ල ප�ං� වP.අ{� මහතාෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     39,600.00           99% I 100%

H68431143004 7/20/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 

168,8�ස්ව�ත,මහZල ප�ං� අh ආදාය ලාÑ අෙශෝකා 

පනා!Y මහ�8යෙW Xවස ෙගොඩනැං�ම සඳහා අවශ� ෙසZG 

තහh ලබා[ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,070.00           96% I 100%

H68431243005 7/20/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 268 �,ඉ_� 

ෙපෙදස,ප�9ගම,අ�ෙබෝ��ල ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

ෙS.පාGත මහතාෙW Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබා[ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,707.00           99% I 100%

H68452343006 7/20/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 666 මැදගම මැදගම 

ගාමෙසේවා වසෙ  මැදගම ගග පාර ෙව�පහළ ෙ නකා 

අමරEංහ මහ�8යෙW Xවස අසG! යන මහව�ත පාර ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම.
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     243,674.96         97% I 100%

H68452343007 7/20/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO වෑZට ෙහොෙරොfගස් හ!�ය 

එ .Zමලෙසේන ෙපෙHරා මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     25,000.00           10% I 100%

G68422843008 7/20/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 189 ඊ,වැව 

පාර,�දාගම,බ�ඩාරගම ප�ං� �.මං]ලා ºයංගc මහ�8යෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා උපකරණ ෙලස 

මහන මැ�මf ලබා[ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     20,000.00           100% I 100%



H68452343009 9/1/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO බ!ඩාරනායක මාවත 

02වන පQමග  ෙපොY මාHගය  සංවHධනය FIම.

450,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     427,111.21         95% I 100%

H68452343010 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල m�ස හ!�ය 

සමරනායක මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,975.00           10% I 100%

H68422143011 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ව�ගම ෙ©ෂ කHමා!ත 

මධ�ස්ථානයf  ඉ�  FIම.

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

කHමා!ත 

අධ�fෂ -                     -                      0% O 0%

H68452343012 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO XDඩාව,ජයEංහව�ත පාර  

ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     179,975.00         90% I 100%

G68422843013 10/12/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     34,999.00           70% I 100%

H68452343014 12/28/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ~ෙබෝ��ල m�ස හ!�ය 

සමරනායක මාවත ෙපොY අ"� මාHගය ප�සංස්කරණය FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     359,975.00         90% I 100%

H68431144002 10/11/2016

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ�  දව�මය ආධාර  ලබා[ම.

670,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     561,456.00         84% I 100%

G68422844003 6/22/2016

ෙහොරණ  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     91,631.00           92% I 100%

H68452344004 10/12/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො. 630 දඹර ගාමෙසේවා වසෙ  මhගහව�ත 

පාර  ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

F�ම.

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     400,000.00         100% I 100%



H68431145001 12/27/2016

මYරාවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

520,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     519,564.00         100% I 100%

H68452345002 7/20/2016

මYරාවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙර�ණ  වැව පාර ෙපොY අ"� 

මාHගය සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     200,000.00         100% I 100%

H68452345003 10/12/2016

මYරාවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO වරකාෙගොඩ කර!නාෙගොඩ 

ෙට ෙපෝ හ!�ය අසල ��A E�ම� අ�Zස් මහතාෙW Xවස 

අසG! යන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     400,000.00         100% I 100%

H68452347001 11/1/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසයට අය� 

මෙ�ෙගොඩ C මාHගයට පZශ්ට වන පයාගල ෙදමළ Zද�ාලෙO  

පZශ්ට  මාHගය කාප= කර සංවHධනය FIම.

1,450,907.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,450,906.00      100% I 100%

H68452347002 4/20/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝ�වල �නකර මාවෙ� 

අබG! �  ඇ� �� ෙකොටස අ~�වැtයා කර තාර දමා 

සංවHධනය FIම.

185,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     178,886.17         97% I 100%

H68452347003 4/20/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතqවන කXෂ්ඨ Zද�ාලය 

අසG! කඩ��යට යන ෙපොY පාර ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= 

FIම.

115,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     115,000.00         100% I 100%

H68452347004 8/10/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතqවන ග!ථාකර 

��ෙවනට පෙDශ වන  අබල! � ඇ�  ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර  සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ;aය 

සභාව -                     107,893.40         54% I 100%

H68431147005 8/22/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම.

130,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     79,748.00           61% I 100%

H68431147006 4/25/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO "hගල පාර,ෙතqවන ප�ං� 

අh ආදාය ලාÑ එ .න!දා මාලc මහ�8යෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,978.00           100% I 100%



H68431147007 4/25/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතqවන,ෙද�ගහෙතොQපල 

,පහලගම ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ�.ඒ.ඇEG! මහ�8යෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,650.00           99% I 100%

H68431147008 4/25/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 810,පැල�Aයාෙගොඩ 

ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�.ජයෙසේන මහතාෙW lවන ත��වය 

නංවා¬ම උෙදසා  Xවාස ආධාර ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,610.00           98% I 100%

G68422847009 4/25/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  "hගල,ෙදොඩංෙගොඩ ප�ං� 

අh ආදාය ලාÑ  හා ස්වයං³FයාෙD Xu" ¦යාX ම�කා!� 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා[ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     11,650.00           58% I 100%

G68422847010 6/22/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                      0% A 10%

H68431147011 7/20/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතqවන,�යන!දගම ප�ං� 

�.ඒ.bණව½ මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,350.00           97% I 100%

H68452347013 12/28/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ෙතqවන නැෙගන�ර 

පධාන පාෙH Eට හැළඹෙගොඩ ෙපොY  මාHගෙO තාර දමා 

ෙනොමැ� ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                      0% A 10%

H68431148001 4/25/2016

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     600,000.00         100% I 100%

G68422848002 6/22/2016

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! සඳහා මා~ 

ZFUෙ  කHමා!තෙO Xරත�මට අවශ� පා පැ�   ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     95,700.00           96% I 100%

H68452348003 9/19/2016

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අ��ගම ගෙ!ගම මැද පාර 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ;aය  

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%



H68452348004 10/12/2016

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO දයාන!ද මහතාෙW Xවස 

අසG! යන මැ���ල ෙපොY  අ"� මාHගය  ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය 

FIම.

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     400,000.00         100% I 100%

H68452348005 10/12/2016

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO පයාගල ඉ¶�වෙගොඩ ෙපොY 

අ"� මාHගය පැ� කා� ෙයොදා සංවHධනය 

FIම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     140,341.20         94% I 100%

H68452349001 4/20/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ම"ගම ඕZAගල කබරගල 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස තාර දමා සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     160,449.55         80% I 100%

H68452349002 6/15/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ම"ගම ඕZAගල �ස්තකාල 

මාවෙ�  අඹෙනෝ නඹෙකො ප�ගණක ��9 මධ�ස්ථානය 

දfවා �ෙවන මාHගය ෙකො!¢= දමා සංවHධනය FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H68452349003 7/25/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ම"ගම යටෙදොල ව�ත ශා!ත 

yටH ව�ත පාෙH ව  පසට ඇ�  ක!ද ෙදසට Z�ෙදන  ෙදවන 

මාHගය ෙකො!¢=  දමා සංවHධනය FIම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     194,477.25         97% I 100%

H68431149004 4/25/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ටාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     119,972.00         100% I 100%

G68422849005 4/25/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³FයාෙD Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     90,366.19           90% I 100%

H68431149006 6/17/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00           100% I 100%

G68422849007 6/22/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ   �;ගලෙයm 

ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා   ස්වයං³Fයාවf ෙලස 

ස�ව ෙගොZපළf  සඳහා ª�තර රfවනයf ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                      0% Q 0%



H68452349008 11/25/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO සාම ක!ද මාවත ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     463,769.97         93% I 100%

H68452349009 12/28/2016

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ම"ගම අ~�ගම මාHගෙO 

E�කYල හ!�ෙය! දmණට ඇ� ෙකොQෙහේන මාHගෙO 

ෙබෝfmව දමා ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     600,000.00         100% I 100%

H68452350001 8/10/2016

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ම"ගම අගලව�ත පාෙH 

යAයන É! පාHf ෙරස්=7ර!= Eට ජග�  ©ලාසා දfවා ඇ� 

ෙපොY අ"� මාHගය තාර  දමා සංවHධනය FIම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ;aය 

සභාව -                     96,676.00           97% I 100%

H68452350002 4/20/2016

අගලව�ත  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO යAයන ගාම ෙසේවා වසෙ  

අස�ව මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 250,657.50        250,000.00         100% I 100%

H68431150003 8/22/2016

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ ප�� සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

220,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     199,375.00         91% I 100%

G68422850006 8/18/2016

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම 

උෙදසා ස්වයං³Fයා  ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     125,626.50         84% I 100%

H68452350007 6/22/2016

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙපො�ග පල ¨�යෙගොඩ 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 300,157.50        300,000.00         100% I 100%

H68452350008 7/20/2016

අගලව�ත  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අෙä��ලට �Zෙසන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 500,000.00        497,071.32         99% I 100%

H68452350009 10/12/2016

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො.එෙගොඩක!ද �වfගහවbර  ෙපොY පාර 

සංවHධනය FIම 

 

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 400,000.00        400,000.00         100% I 100%



H68452351001 4/20/2016

වළ�ලාZට පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ල�jයාව ස!ෙට� පාර 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම.

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     350,000.00         100% I 100%

H68431151002 8/22/2016

වළ�ලාZට පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග�  අh ආදාය ලාÑ 

ප�� සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

220,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     208,619.00         95% I 100%

G68422851005 9/1/2016

වළ�ලාZට පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ස්වයං³Fයාවක  Xරත�මට 

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! සඳහා ස්වයං³Fයාවf 

ෙලස ෙකA ආහාර වHග සැක�ෙ  කHමා!තෙO ෙය[මට  

_Y_ ගෑස් ටැංFයf හා ;Z�ව Gප ස�ත ක=ටලයf බැ�! 

ලබා[ම. 80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     79,200.00           99% I 100%

H68431152001 8/22/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

ප�� සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

240,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     189,605.00         79% I 100%

G68422852004 9/1/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය  නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     50,000.00           100% I 100%

H68431153001 7/20/2016

8�ලXය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  අංක 

39�,උhවර,අb�වාෙතොට ප�ං� අh ආදාය ලාÑ  ෙf.සම!ත 

මහතාෙW Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� ෙසZG තහh ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 23,688.00          23,688.00           95% I 100%

H68431153002 7/20/2016

8�ලXය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO දැ�කඩ,පරගස්ෙතොට ප�ං� 

අh ආදාය ලාÑ ඒ.ඒ.[පEකා න!දc ෙපෙHරා මහ�8යෙW 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� ෙසZG තහh ලබා[ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 23,712.00          23,712.00           95% I 100%

G68422853003 7/20/2016

8�ලXය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO �ඩග�ව පැ�ෙපොල,ග�පාත 

ප�ං� �.�._Eලා කා!� මහ�8යෙW lවන ත��වය 

නංවා¬ම උෙදසා  ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස මහන මැ�මf 

ලබා[ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 22,757.00          11,378.50           57% I 100%

G68422853004 7/20/2016

8�ලXය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ප!සල 

පහළ,��කඩක!ද,ග�පාත ප�ං� අh ආදාය ලාÑ m�Yc 

ගමෙW  මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා[ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 34,199.00          17,099.50           85% I 100%



G68422853005 7/20/2016

8�ලXය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කහටගහෙහේන,ග�පාත ප�ං� 

එ�.ඒ.ෙරෝ�U මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා[ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 34,199.00          17,099.50           85% I 100%

G68422853006 7/20/2016

8�ලXය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 

66,නාෙකොලZල,උhවර,අ��වාෙතොට ප�ං� එ!.mමා� ද 

E�වා මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා  

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස මහන මැ�මf ලබා[ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය 20,999.00          10,499.50           52% I 100%

H68431153007 9/2/2016

8�ලXය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     286,713.00         96% I 100%

H68431154001 8/22/2016

ඉං��ය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

290,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     274,222.00         95% I 100%

G68422854002 6/22/2016

ඉං��ය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ 

Xරත�මට අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     95,474.00           95% I 100%

H68452354003 7/20/2016

ඉං��ය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ර�fකන qY මැYර අසල 

ප�මලා� මහතාෙW Xවස අසG! යන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     200,000.00         100% I 100%

H68422163001 11/4/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO ��A මහර කාෆ්= ලංකා අෙලZසැල 

ඉ�FI  කටu" EY කර  සංවHධනය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

කHමා!ත 

අධ�fෂ -                     69,350.00           7% C 60%

F68435863002 9/1/2016

ග පහ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� සඳහා 

කැන� හ= ලබා[ම.

860,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     860,000.00         100% I 100%

H68422163003 10/12/2016

ග පහ �ස්ÈකfකෙO  කාෆ්= ලංකා Xෂ්පාදන හා ��9 

මධ�ස්ථාන ෙගොඩනැ�G ප�සංස්කරණය FIම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

කHමා!ත 

අධ�fෂ -                     752,822.70         75% I 100%



G68422864001 5/5/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO  ස්වයං³FයාෙD Xu" හා Xරත�මට 

අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම සඳහා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     96,000.00           96% I 100%

H68431164002 10/4/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,030,586.00      94% I 100%

F68435864003 9/1/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� සඳහා  

කැන� හ= ලබා[ම.

420,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     420,000.00         100% I 100%

H68431165001 9/1/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය අධාර ලබා[ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     386,654.00         64% I 100%

F68435865002 9/1/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� සදහා  

කැන� හ= ලබා[ම.

210,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     210,000.00         100% I 100%

G68422862001 11/11/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ Xරත�මට 

අෙ©f�ත  �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     376,618.35         94% I 100%

K68422962002 6/22/2016

බස්නා�ර පළාෙ� කHමා!තක�ව! සZබල ගැ!�ම සඳහා 

ව�වසායක�ව  සංවHධන වැඩසටහනf පැවැ��ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     392,374.00         98% I 100%

N68422862003 6/22/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ��A පාස�වල අබල!� පාස� උපකරණ 

අ~�වැtයා 

FIම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     500,000.00         100% I 100%

H68431162004 9/2/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අh ආදාය  ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

10,650,000.00    අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     10,153,975.50    95% I 100%



H68452662005 6/22/2016

බස්නා�ර පළාෙ� බස් මø ජනතාවෙW ආරfෂාව හා පහ_ව 

සඳහා බස් මø ආවරණ ඉ� FIම.

3,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 3,010,641.14     2,446,059.92      82% I 100%

G68422862006 8/23/2016

බස්නා�ර පළාෙ�  ස්වයං³Fයාවල Xu" ෙහෝ Xරත�මට 

අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

3,500,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     3,464,875.11      99% I 100%

F68435862007 6/22/2016

බස්නා�ර පළාෙ� Gයාප�ං� ගාම සංවHධන  ස8� සඳහා 

කැන� හ= ලබා[ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,994,000.00      100% I 100%

K68453962008 7/20/2016

බස්නා�ර පළාෙ�  අh ආදාය ලාÑ  ප��වල ³Fයා Zර�ත 

ත�ණ ත�jය! සඳහා  �යY� ��9 වැඩසටහනf 

පැවැ��ම.

300,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     289,000.00         96% I 100%

K68435962010 9/1/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ගාම සංවHධන Zෂෙය� කාHයභාරය �§බඳ 

පාෙ;<ය ෙ�ක  කාHයාලවල  ෙසේවෙO Xu" එම ZෂෙO  

fෙෂේත XලධාI! දැ�ව� FIම.

180,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     22,500.00           13% B 35%

F68435862011 9/1/2016

බස්නා�ර පළාෙ� Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� සඳහා 

©ලාස්Af �Q ලබා[ම.

3,510,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     3,507,520.00      100% I 100%

H67452302001 9/15/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොට°ෙ©, �. එස්. 

ෙසේනානායක මාවත, පළ� පQමග ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා 

සංවHධනය FIම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% O 0%

F67435805001 12/15/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� වැ�Zල��ල, 

ක�එGය ගාම සංවHධන ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     30,000.00           100% I 100%

N67452325001 4/22/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO, එfව�ත ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම ම�! පෙ;ශෙO ජනතාවෙW ජනතාවෙW 

lවන ත��වය ඉහළ නැං�ම.

11,500,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     10,947,945.54    95% H 100%



H67452325002 4/22/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO, දහ  මාවත ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

17,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     17,000,000.00    100% H 100%

H67452325003 4/22/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO, ග මාන පාර ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම.

13,500,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     13,484,589.94    100% H 100%

N67452325004 4/22/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO, ඇ³Dවල ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම ම�! පෙ;ශෙO ජනතාවෙW ජනතාවෙW 

lවන ත��වය ඉහළ නැං�ම.

11,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     8,614,074.59      78% H 100%

H67452325005 4/22/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO, ��9�ර, තලව"ෙගොඩ ෙපොY 

මාHගය  සංවHධනය FIම.

3,400,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,698,348.71      79% I 100%

H67452332001 4/6/2016

Road improvement Bawa Place - Timbirigasyaya 

D.S. division

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,711,811.98      86% I 100%

F67435832002 9/6/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ෙකොළඹෙW 

මාවත F�ළ ගාම සංවHධන ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     29,301.00           98% I 100%

H67452341004 9/28/2016

පානYර පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගොරකෙපොළ, m�©� මාවත, 

ෙපොY මාHගය කාප= කර සංවHධනය FIම

2,900,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,727,159.45      94% I 100%

H67452343001 10/14/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක~තර, මහෙබ�ලන, 

අ~ෙබෝ��ල ෙපෙHරා ෙපොY මාHගය කාප= කර සංවHධනය 

FIම

4,200,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     3,943,037.43      94% I 100%

H67452345001 10/21/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වරකාෙගොඩ y�ලෙහේන 

මාHගය සංවHධනය FIම ෙව�ෙව! ෙපොY මාHගය අව�රව 

ඇ� ක~ ග� කඩා ඉව� FIෙ  ඉ�� වැඩ Xම FIම

888,200.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     888,200.00         100% I 100%



N64452306300 12/8/2016

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ¡!ෙදjය පළා� සභා 

මාවත සංවHධනය FIම

1,800,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,799,862.00      100% I 100%

H63452302500 11/9/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �Ãව, ප�Gය ෙපොY මාHගෙO 

ඉ�� ෙකොටස ග� අ�ලා සංවHධනය FIම

815,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     796,550.00         98% I 100%

H63452302501 11/28/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ජයªම, ජය මාවත ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     457,502.34         92% I 100%

H63452403500 11/9/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 20/19, 20/20 තලාÃව $� 

ෙපෙදස, m�mල¨�ය ºයංකර මහතාෙW Xවස ෙවත ඇ� 

ෙපොY මාHගෙO ෙපොY කා9ව ඉ�කර සංවHධනය FIම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 299,142.00        217,301.30         62% I 100%

H63452403501 11/9/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ පාර cතා ෙජෝශ© 

ගරාජය අස§! තලාÃව පාර ෙදසට ඇ� ෙපොY මාHගෙO ෙප=A 

ෙබෝfmවf ඉ�කර සංවHධනය FIම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

`ග�ව මහ 

නගර  සභාව 129,858.00        128,130.38         85% I 100%

H63452304500 10/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොර පැ�ල, 

ෙබෝw��Qවල ZජයE� මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     295,104.60         98% I 100%

H63452304501 10/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වෑෙගොDව ෙස!ට� 

óනෑ!ස් ව�ත ජග� mමාර මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,425.70           99% I 100%

H63452304502 10/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වෑෙගොDව, 

ෙබෝෙගො�ලාව ව�ෙ� ගංගා ෙරෝ�U මහ�8යෙW Xවස අසළ 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     -                      0% O 0%

H63452304503 10/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාත මන �. y. 

ක�ණාර�න මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     195,684.30         98% I 100%



H63452304504 10/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාත මන, E�ෙසේන 

ග�ක!ද මාවත ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     195,684.30         98% I 100%

H63452304505 10/27/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO යAයන, 8�ව!ෙගොඩ, 

m�¶ව�ත ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

8�ව!ෙගොඩ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     99,425.70           99% I 100%

H63452406500 10/27/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අලවල රජමහා 

Zහාරස්ථාන ෙපොY මාHගෙO (පැලව�ත) mඩා පාලමf ඉ�FIම

646,500.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     646,500.00         100% I 100%

H63435206501 10/27/2016

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හWග�ල, 

ෙට ප�ෙගෝව�ත රජෙO ඉඩෙ  ��A ගාම සංවHධන ස8� 

ෙගොඩනැ��ල සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     197,740.80         99% I 100%

H63452406502 11/24/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අලවල රජමහා 

Zහාරස්ථානය ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගෙO පැලව�ත mඩා පාලම 

සංවHධනය FIම

185,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     183,909.53         99% I 100%

H63452308500 10/27/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඳාන ශා!ත ]ව  මාවෙ� 

ෙපොY නාන §ඳ අස§! ඉහළට ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     783,790.13         98% I 100%

H63452408502 10/27/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඳාන, ජයසම�ගම ෙරොෂා! 

මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගෙO ෙබෝfmව හා කා9ව 

ඉ�FIම

1,100,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     1,084,782.90      99% I 100%

H63452308503 10/27/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ද මැසන� ¢ඩා �Aය ෙවත ඇ� 

ෙපොY මාHගය කාප= කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     947,762.27         95% I 100%

H63452308504 10/27/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රාගම Y �වපළට යාබදව ඇ� 

uධ හ�දා කඳ�ෙර� ෙපොY �Z_  මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     191,334.75         96% I 100%



H63452308505 11/9/2016

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඳාන අංක 184 ගා.X. වසෙ  

කඳාන ප�Gය පධාන මාHගෙO OKI පාසල අස§! ඇ� 

සැ ට! මහතාෙW Xවස ඇ"~ Xවාස ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     -                      0% O 0%

H63452410500 10/27/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනෙහේනව�ත ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කා9 ෙයොදා සංවHධන FIම

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     125,667.02         84% I 100%

H63452310501 11/9/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 246/� දංගහෙවල ගා.X. වසෙ  

කැ!දGය;දපා~ව, ෙකෙස�ව�ත, ෙමොරව�ත පධාන 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     997,121.00         100% I 100%

N63431110502 11/15/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඩවත, ඉහළ කරගහ�ණ, මංගල 

මාවත, ෙනො.156/9 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඒ. කල�ාj 

මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                      0% Q 0%

H63452312500 11/29/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අm���ල පාර, සමාග  මhව 

අස§! ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     490,886.00         98% I 100%

N63422821500 11/2/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     196,665.00         98% I 100%

N63431121501 11/11/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ - 14, ගෑ!�පාස්, 

Zහාර ෙපෙදස, 134/47�/1 Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙf. 

අ�ෂ්කා සංlවc ෙපෙHරා මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් 

FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     19,044.00           95% I 100%

N63431121502 11/24/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     298,356.00         99% I 100%

N63431122500 10/18/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලය!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     75,000.00           100% I 100%



N63422922501 10/18/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

හා ස්වයං ³Fයාවල Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  

°පලාවන� හා ෙfශලංකරණය �§බඳ ��9 වැඩසටහ! 

පැවැ��ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     300,000.00         100% I 100%

H63452322502 11/9/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �ලෙ��යාව නව 

නගරෙO, ��ටාන මාHගෙO, ෙමොරගහ හ!�ය අසළ ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     473,654.65         95% I 100%

D63452322503 12/19/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ටාසෙO වැ�ල �Aය, 

ෙකො�ලව�ත, අඹතල පාර අංක 63/17 ෙ;වස්ථානය ඉ���ට 

හා �Qපස රථගාල ෙවත ඇ� ෙපොY �Z_  මාHගය සංවHධනය 

FIම
900,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% O 0%

D63452324500 10/25/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මැදෙගොඩල!ද ෙපොY මාHගය 

කාප= කර සංවHධනය FIම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     9,569,869.62      96% H 100%

D63452324501 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොස්ව�ත, තලංගම, �හා! 

පාර අවසානෙO ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය ජයල� මහතාෙW 

Xවස දfවා (`.150f පමණ) ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     468,546.92         94% I 100%

D63452324502 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO තලංගම උ"ර, 3 වන පQමග, 

එක�" මාවත378/2 ගHA ෙපෙHරා මහතාෙW Xවස අසළ Eට 

අංක 348 ප�මE� මහතාෙW Xවස දfවා ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
300,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% O 0%

D63452324503 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO තලංගම උ"ර, ¡නැA m�ර, 

අංක 107 කම� GයනෙW මහතාෙW Xවස අසළ Eට ඉ��යට 

ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර  සංවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     284,810.73         95% I 100%

D63452324504 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO තලංගම උ"ර, ජය¨�ය 

මාවෙ�, 02වන පQමග ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     380,869.20         95% I 100%

D63452324505 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 489/ඒ, ෙබොර~ෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ  කන�ත පහළ II වන පQමග ෙපොY මාHගෙO `ටH 40f 

�ග `ටH 4f පළල මාHගෙO ෙකොටසf ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
300,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% O 0%



D63452324506 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නවග�ව දmණ, ස$පකාර 

ෙපොY මාHගෙO එ . ඒ. රEකා ධනංජc 8යෙW Xවස අසළ Eට 

`ටH 150f �ග `ටH 4f පළල ෙකොටස ෙකො!¢= කර  

සංවHධනය FIම
400,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% O 0%

D63452324507 11/10/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නැෙගන�ර මාළෙä ගා.X. 

ෙකො=ඨාසෙO කහ!ෙතොට මාHගෙO අඔගහල!ද ෙපොY හරස් 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% O 0%

N63431125500 10/18/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලය!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

3,940,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     3,938,956.00      100% I 100%

N63422925501 10/18/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

ස්වයං ³Fයාවල Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම

2,286,200.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     1,986,322.51      87% I 100%

N63431125502 10/25/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ෙකෝ=ෙ=, 8�හාන, 

��ෙත=Qව පාර, රජමහා Zහාර පාර, 122/� Xවෙසේ ප�ං� අh 

ආදාය ලාÑ ෙf. _8� ෙපෙHරා මහතාට Xවාස ආධාර ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     14,840.00           99% I 100%

N63422825503 11/2/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප!X�Aය, �fමෙ�, අංක 

24/9 Xවෙසේ ප�ං� ස්වයං ³Fයාවක Xu" ෙf. එ . �ෙ!ෂා 

උදයංගc මහ�8යෙW lවන ත��වය නගා EQ�ම සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

H63452325504 11/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රබHව�ත ෙපොY මාHගය හා 

වනාත ෙපොY මාHගය කාප= කර සංවHධනය FIම - 1 අ�යර

11,000,500.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     11,000,500.00    100% I 100%

N63452325505 12/28/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රබHව�ත ෙපොY මාHගය හා 

වනාත ෙපොY මාHගය කාප= කර සංවHධනය FIම - 1 අ�යර 

ඉ�� වැඩ Xම F�ම

1,370,076.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,370,076.00      100% I 100%

D63452328500 12/6/2016

ෙමොරQව පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාසෙO ෙකොරළවැ�ල 

සමාජවා[ Xවහ! ෙපෙදස ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම

 
2,600,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,550,470.00      98% I 100%



N63431129500 10/18/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලය!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

H63452329502 11/9/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO එෙගොඩව�ත, පළ� 

පQමෙග�, අංක 32 Xවස අස§! ආර භ වන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     425,547.90         85% I 100%

N63431130500 10/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලය!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

190,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     184,154.00         97% I 100%

H63435230501 10/27/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රජෙO ඉඩෙ  ��A 

Eයඹලාෙගොඩ උ"ර පජා ශාලාෙD ඉ�� වැඩ Xම FIම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     242,489.60         97% I 100%

H63452330502 10/27/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �Aපන, පස!න�ර, 

$ණම�ව�ත ෙගොZජනපදය හා ප!ස� හ!�ය බස්මාHගයට 

යාබදව ඇ� පාලම ආස!නෙO ඇ� ෙපොY �Z_  මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% Q 0%

H63452331500 11/9/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හංවැ�ල Zද�ාල මාවෙ� ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ;<ය 

සභාව -                     283,883.44         95% I 100%

D63452331501 11/11/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �තාවක, අරප!ගම, මාව�ගම 

ෙපොY මාHගය කාප= කර සංවHධනය FIම

4,900,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,931,814.18      80% I 100%

D63452342500 10/25/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO fෂය ෙරෝග Xවාරණ 

මධ�ස්ථානෙO ෙපොY �Z_  මාHගය කාප= කර සංවHධනය 

FIම

1,850,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,458,161.77      79% I 100%

D63452342501 10/25/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක~තර උ"ර Y �යෙපොළ ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

3,300,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,936,759.38      89% I 100%



D63452343500 10/25/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බ�ඩාරගම ස�ෙපොළ හා 

රථගාල ෙවත ෙපොY �Z_  මාHගය කාප= කර සංවHධනය 

FIම

4,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,628,802.96      66% I 100%

H63452343501 10/27/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ�Wෙගොඩ, XDඩාව, 

qංවල පාර (බෙ=ෙවල පාර) ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

H63452343502 11/9/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අ�fෙගොඩ, XDඩාව ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙ;aය 

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

H63452346500 11/9/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බප/ෙහො/ෙකොෙබෝෙවල 

ද8ල පාසල ෙවත  ෙපොY මාHගයf සකසා සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     500,000.00         100% I 100%

H63452349500 12/8/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැGමානාන ආචාHය ෙගොඩැ�ල 

ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

H63452349501 12/5/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝ�Aය, ෙබෝගහව�ත ෙපොY 

මාHගෙO ෙකො!¢= දමා ඉ�� � ඇ� ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ; 

aය සභාව -                     200,000.00         100% I 100%

H63431162500 10/27/2016

බස්නා�ර පළාෙ� ස්වභාZක Zප�වG! yඩාවට ප�² හා අh 

ආදාය ලාÑ ප��වල �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් 

FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

12,480,000.00    අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     12,225,042.08    98% I 100%

H63452662501 10/27/2016

බස්නා�ර පළාෙ� මø! සඳහා Zwම� හා ආරfෂක ෙසේවාවf 

ලබා[ම සඳහා බස් මø ආවරණ ඉ�FIම

3,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     2,477,659.92      83% I 100%

H63431162502 11/9/2016

බස්නා�ර පළාෙ� අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

623,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     553,816.50         89% I 100%



N62452305500 12/5/2016

`�ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 28 � වැ�ලZල��ල - 

ක�එ§ය ගා. X. වසෙ  ප�ෙලෙවල, ක�එ§ය පදාන 

මාHගෙO ස�ªම පැල තවානට ව පE! ඇ� ෙපොY මාHගය 

(ෙබොර~ පාර) ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

`Iගම  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     199,260.97         100% I 100%

H62452307500 4/28/2016

Road Concreting and cocrete Culvrerts - 

Bogahawatta internal road in Gampaha DS Division

650,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     516,399.31         79% I 100%

H62452307501 11/10/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගල�Aයාව උ"ර, රණZ� 

ජානක ර�නෙසේකර මාවතට අ�බ;ධ සාම මාවෙ� ෙපොY හරස් 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     262,035.20         87% I 100%

H62452307502 11/10/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගල�Aයාව, 3වන පQමග ෙපොY 

මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

530,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     497,759.02         94% I 100%

H62452307503 11/10/2016

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබො�ලත, ෆැ!Eස් m�Zට 

මහතාෙW ෙව�t! වැඩපළ අසළ ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ;<ය 

සභාව -                     186,001.50         93% I 100%

N62452311500 11/10/2016

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙදකටන ම�වාන පධාන 

මාHගෙO නාර ෙපොළ, නවbණපාත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම "§! පෙ;ශෙO ජනතාවෙW යAතල 

පහ_ක  සංවHධනය.
600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 599,917.50        599,917.50         100% I 100%

H62452325500 4/28/2016

Laying asphalt concrete - Mahamegawatta Road in 

Maharagama DS Division

8,060,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     7,864,470.26      98% H 100%

H62452328500 4/28/2016

Road improvement - Ihalaindibedda -Kure Lane in 

    Moratuwa DS Division

800,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% A 10%

H62452329500 4/28/2016

Laying asphalt concrete - Shakthi Mawatha 

Boralesgamuwa in Kesbaewa DS Division

5,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     4,518,892.94      82% H 100%



H62452330500 4/28/2016

Laying asphalt concrete - Panagoda railway station 

road in  Homagama DS Division

7,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     6,866,832.85      98% H 100%

H62452332500 4/28/2016

Road carpeting - Mount Pleasant Road in 

himbirigasyaya DS Division

2,200,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,752,001.43      80% H 100%

N61435201500 6/2/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  පරෙගොඩ ගාම Xලධා� 

වසෙ  Gයාප�ං� කරZල m�ර ගාම සංවHධන ස8� ශාලාව 

ඉ�� සංවHධන  කටu" EY FIම "G! ගා`ය _භසාධනය   

පවHධනය FIම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61431101501 11/9/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ���ෙදXය, ෙදොෙරොDව,අංක 

: 19 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ඒ.y.ෙS. ෙසේනාර�න මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     39,400.00           99% I 100%

H61431101502 7/20/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     9,900.00             99% I 100%

H61431102500 7/12/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

39,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     38,940.00           100% I 100%

H61431103501 8/3/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

650,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 649,973.50        649,973.50         100% I 100%

H61431103502 11/21/2016

`ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

125,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     124,991.50         100% I 100%

H61431103503 12/20/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

149,027.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 147,400.00        147,400.00         99% I 100%



H61431103504 12/22/2016

`ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 19,800.00          19,800.00           99% I 100%

H61431103505 12/29/2016

`ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 99,000.00          99,000.00           99% I 100%

H61431103506 12/30/2016

`ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය   ලාÑ! සඳහා  

Xවාස  ආධාර  ලබා [ම

75,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 74,989.00          74,989.00           100% I 100%

H61431104500 7/12/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     159,969.00         100% I 100%

H61431104501 8/30/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     29,520.00           98% I 100%

H61431104502 10/18/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �. 10000/- බැ�!

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     49,200.00           98% I 100%

H61431105500 7/8/2016

`Iගම පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

605,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     600,315.50         99% I 100%

H61431105501 8/23/2016

`Iගම පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     999,990.00         100% I 100%

H61431105502 9/21/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     197,600.00         99% I 100%



H61431105503 11/30/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා �ම  

294,357.50         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     294,277.50         100% I 100%

N61435206500 3/28/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO එ�ලfකල, හWග�ල, 

ෙට ප� Wෙලෝව�ත ගාම සංවHධන ස8� ශාලා 

ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� සංවHධන කටu" EY FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00           100% I 100%

H61431106501 7/22/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  �හා�ය, වාරණ පාර, 

අංක : 280/1 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ එ .එස්. EයාY අහම� 

මහතාට Xවාස ආධාර ලබා [ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,830.00           99% I 100%

H61431106502 11/15/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO   අh ආදාය  ලාÑ!  

සඳහා   Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,550.00           98% I 100%

H61431108500 7/14/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     599,860.00         100% I 100%

H61431108501 8/22/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,659.12         100% I 100%

N61435808502 10/28/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G!  ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     150,000.00         100% I 100%

H61431108503 11/18/2016

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00           100% I 100%

H61431108504 11/21/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

 ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00           100% I 100%



H61431110501 9/15/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  රදාවාන, බGZල  ප�ං� අh 

ආදාය  ලාÑ එ�.�. ඉ!දාc ෙහේමලතා  මහ�8යට Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     39,090.00           98% I 100%

H61431110502 9/27/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  1. ව�තල, එෙ�ර��ල, සම� 

මාවත, අංක : 452/4/ඒ/1 � ප�ං� අG 8� මහතා  හා 2. 

ව�තල, එෙ�ර��ල, උස්ව�ත පාර, අංක : 190/8 � ප�ං� 

එ .එස්. අG�! සIනා මහ�8ය යන අh ආදාය  ලාÑ Xවාස 

ආධාර ලබා [ම - එf අයmට �.25000/- බැ�!
50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     47,820.00           96% I 100%

H61431110503 9/27/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  q��Aය, උ"� අරමංෙගොඩ,  

අංක : 109/5�  � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  එ�. bණව½ 

පනා!Y  මහ�8යට  Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     39,720.00           99% I 100%

H61431110504 9/2/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,870.00           100% I 100%

H61431110505 11/30/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO මහර �ෙWෙගොඩ, උද�ානව�ත, 

අංක : 24/ඇ � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ £.l. Zමලාව½ 

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     13,790.00           92% I 100%

H61431111500 7/8/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් Á= ලබා [ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 248,570.00        248,570.00         99% I 100%

N61435812501 7/8/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං�  ගාම සංවHධන ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය යAතල පහ_ක  

පවHධනය FIම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     349,330.96         100% I 100%

H61431113500 11/30/2016

කැළjය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කැළjය, බ�ඩාරනායක 

මාවත, තරංගc , අංක : 06 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ච"� 

නHමදා මහ�8යට  Xවාස ආධාර ලබා [ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළjය -                     34,966.00           100% I 100%

H61431121505 5/30/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස අධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     285,660.00         95% I 100%



H61452321506 5/30/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 162/250 ��A මාද �Aය පාර 

F�ලා ඇල ෙකොළඹ 15 ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!�= FIම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         100% I 100%

N61452221507 6/28/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ12, yH සාPq ��ය 

අංක 64 පෙDශ මාHගය m=A ග� අ�ලා _Y_ ප�� 

සංවHධනය FIම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     429,116.00         54% I 100%

H61452221508 6/28/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ12, yH සාPq ��ය 

අංක 64 පෙDශ මාHගය m=A ග� අ�ලා _Y_ ප�� 

සංවHධනය FIම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     624,157.00         89% I 100%

H61431121509 8/29/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     583,860.00         97% I 100%

N61422821510 8/29/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË! ෙවත ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H61431121512 10/25/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

7,360.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H61431121513 11/30/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     699,030.00         100% I 100%

N61422822501 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ!  

සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     120,000.00         100% I 100%

N61422822503 7/14/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා 

පවHධනය සදහා ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාË! 

ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,440.00           99% I 100%



N61422922504 6/16/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË! සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩ සටහ! ෙලස ෙකf සෑ�ෙ  සහ බ�f කාHමා!තය 

�§බඳ ��9 පාඨමාලාව! පැවැ��ම
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     77,905.00           97% I 100%

N61422922505 6/16/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË! සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩසටහනf ෙලස �!'ර රා� FIෙ  පාඨමාලාවf 

පැවැ��ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     30,000.00           100% I 100%

N61422822506 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

පවHධනය සදහා ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË! 

ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම

285,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     284,769.00         100% I 100%

H61431122507 7/20/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා�ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     119,998.00         100% I 100%

H61431122508 7/20/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     39,140.00           98% I 100%

N61422922509 9/3/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩසටහනf ෙලස ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත ත�ණ ත�jය! 

සඳහා °පලාවන� පාඨමාලාවf පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00           100% I 100%

N61435822511 10/25/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  

වැ�ල �Aය,ෙව!ව�ත,ජ qගස්ව�ත ��ය වXතා සංවHධන 

ෙසේවා _බ සාධක  හා  මරණාධාර ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා[ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,820.00           99% I 100%

H61431122513 10/25/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග�  අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

94,280.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     94,280.00           100% I 100%

H61431122514 11/22/2016

ෙකොෙළො!නාව පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.(නාම ෙ�ඛනය 

අ�ණා ඇත)

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     39,940.00           100% I 100%



H61431122515 12/14/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාÑයm  සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම 

 

5,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     4,600.00             92% I 100%

N61422823501 7/14/2016

� ජයවHධන�ර පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා 

පවHධනය සදහා ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාË! 

ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     91,089.00           91% I 100%

N61422923502 6/16/2016

¦ ජයවHධන�ර පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË! සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධන 

වැඩ සටහ! ෙලස ෙකA කෑම සෑ�ම සහ පැ�චHf හා අ�ක  

XHමාණ yÌබඳ පාඨමාලාව! පැවැ��ම
105,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     100,000.00         95% I 100%

H61431123503 9/13/2016

� ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     9,800.00             98% I 100%

N61422823504 9/3/2016

ෙකෝ=ෙ= පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං³Fයාවල Xu" හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං³Fයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම "§! ස්වයං³Fයා 

ධා�තාවය නංවා¬ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     45,192.00           90% I 100%

H61431123505 9/13/2016

¦ ජයවHධන�ර  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! 

සදහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 2

130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     129,380.00         100% I 100%

N61422924501 4/4/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලා 

පැවැ��ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     495,000.00         99% I 100%

H61452324502 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බටෙපොත, අංක 226 Xවාසය 

ඉ��පස ෙපොY මාHගය සංවHධනය F�ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     124,990.65         100% I 100%

H61452324503 5/30/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ෙහොරෙහේන f�! ෙටරස් 

මාවෙ�, Xවාස අංක 32/49 දරණ ස්ථානෙය! පට! ග!නා 

බෑ�  ස�ත ෙපොY මාHගය ෙකො!�= F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,834.15           100% I 100%



H61452324504 6/6/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කලප~වාව ආරයEංහල 

මාවෙ�, ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     99,965.15           100% I 100%

H61452324505 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, මාලෙ�,ඉ_��ර 

11 පQමග ෙකළවර පහළට අ◌ැ� මාHගය _Y_ ප�� 

සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     243,612.05         97% I 100%

H61452324506 5/30/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, මාලෙ�,ඉ_��ර 

03 පQමග �� ෙක◌ාටස  _Y_ ප�� සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     249,982.40         100% I 100%

N61435824508 6/28/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ගාම සංවHධන කටu" 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� බ�තර��ල ZකමEංහ �ර ගාම 

සංවHධන ස8�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,477.10           98% I 100%

N61435824509 10/17/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං�  471/ඒ,ඉ/ෙබෝ8�ය 

වෑfකව�ත ගාම සංවHධන ස8�ය සඳහා උපකරණ ලබා[ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     29,477.10           98% I 100%

H61431124511 9/13/2016

කhෙවල  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස ආධාර ලබා [ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     245,831.00         98% I 100%

H61431124512 9/13/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! සදහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     39,975.00           100% I 100%

N61452224513 10/3/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO මාලෙ� කහ!ෙතොට මාHගෙO 

ෙවෝටH වH�� අ"� මාHගෙO අංක 117 Xවෙසේ Eට ඉ��යට 

ෙපොY පාර ෙකො!�= අ"රා සංවHධනය F�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     453,773.45         91% I 100%

H61452224514 9/26/2016

කhෙවල පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO බ�තර��ල 

ජය!��ර,ෙබෝwය මාවත කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය F�ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     368,744.61         74% I 100%



N61422824515 12/20/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල,ඉහළ ෙබෝ8�ය,අංක 

287/3/A� ප�ං� ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාË 

Xෙරෝෂා X�8j මහ�8යට  ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% A 10%

H61431124516 10/18/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     199,948.00         100% I 100%

H61431124517 10/25/2016

කhෙවල  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරාග� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

35,280.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     33,275.00           94% I 100%

N61431124518 11/22/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     39,510.00           49% I 100%

N61435925500 5/12/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     299,178.60         100% I 100%

N61422825502 6/10/2016

මහරගම ©රා0.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ!  සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

N61435825503 6/28/2016

මහරගම පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ගාම සංවHධන කටu" 

පවHධනය සදහා Gයාප�ං� ෙකො=ෙ= මා�ෙවල නැෙගන�ර 

ගාම සංවHධන ස8�යට උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

H61431125507 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,832.00         100% I 100%

N61422825508 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම අ�යර 2

240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     228,620.00         95% I 100%



N61431125509 11/22/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     9,950.00             100% I 100%

H61431125510 12/27/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     198,760.00         99% I 100%

H61452225511 12/30/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරෙහේන පධාන මාHගෙO 

175/7,Xවස අසල Eට ඉ��යට ඇ� ෙපොY මාHගය _Y_ ප�� 

සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     90,000.00           90% I 100%

H61431126504 8/2/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     55,500.00           56% I 100%

H61431126505 9/13/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     110,000.00         100% I 100%

N61431126506 9/3/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     48,400.00           97% I 100%

H61431126507 10/18/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,440.00           98% I 100%

N61452326508 12/7/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO � ඥාෙ!!ද පාෙH අංක 85 

Xවස අසG! යන   ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     424,591.49         85% I 100%

N61431126509 11/22/2016

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!  සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     100,000.00         100% I 100%



N61431126510 11/23/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

85,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     84,420.00           99% I 100%

N61422826511 11/22/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය F�ම 

සඳහා ර�මලාන ගා� පාර අංක 374/03 � ප�ං� අh ආදාය  

ලාË ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත එ�.¦යාX පනා!Y මහ�8යට 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම.
5,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                      0% O 0%

N61422827501 7/14/2016

ෙද�වල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාË! ෙවත ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     98,996.00           99% I 100%

H61452227504 11/15/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO කDඩාන,E� සඟෙබෝ පාෙH, 

අංක 12 අසල කා9ව �§සකර F�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     149,143.89         99% I 100%

N61422828501 10/21/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා අෙපf�ත අh 

ආදාය  ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     88,830.50           36% I 100%

H61431128502 6/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     149,502.00         100% I 100%

N61422828504 11/28/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 65/38, ෙ;වාල 

පාර,කQබැ;ද,ෙමොරQව ප�ං� ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය  ලාË රංග ºයංකර ෙහ=Aආර�� යන අය සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා [ම
6,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     6,500.00             100% I 100%

H61431128507 6/28/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     699,975.00         100% I 100%

H61431128508 7/5/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා �ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     699,973.00         100% I 100%



H61431128509 7/20/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     124,950.00         100% I 100%

N61431128510 9/3/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම ම�! පජාවෙW lවන 

ත��වය ඉහළ නැං�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     249,525.00         100% I 100%

H61452228511 12/21/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO �නාව ෙමොරQව ¦ Z_;ධාරාම 

මහා Zහරස්ථානය ආ¦ත �Z_  මාHගය m=Aග� අ"රා 

සංවHධනය F�ම

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     150,000.00         100% I 100%

H61431128512 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     198,900.00         99% I 100%

H61431128513 11/23/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     299,625.00         100% I 100%

H61431128514 10/6/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     99,825.00           100% I 100%

N61435828515 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ෙමොරQව 

ෙසොPසා�ර දmණ ගාම සංවHධන  ස8�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා 

[ම

 
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     19,621.13           98% I 100%

N61422828516 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය  ලාË!ට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම-අ�යර 2

27,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     25,875.00           96% I 100%

H61431128517 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     399,300.00         100% I 100%



H61431128518 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 3

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,725.00           99% I 100%

N61431128519 11/10/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ  

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,982.00         100% I 100%

H61431128521 11/24/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,725.00           99% I 100%

N61422828522 11/29/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සඳහා 

ෙතෝරා ග� අh ආදාය  ලාË ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

�;ගලP! ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

13,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     12,342.00           91% I 100%

N61431128523 12/22/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 3

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,725.00           99% I 100%

H61431128524 12/23/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     199,996.00         100% I 100%

H61431129500 6/6/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,195.00           99% I 100%

N61435929501 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,344.13           99% I 100%

H61431129505 6/9/2016

කැස්බෑව පා .ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,975.00           99% I 100%



N61422829506 7/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

387/1, yටH සමර"ංග මාවත, ඇ³Dවල, ප!X�AෙO ප�ං� 

ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාË _8� ºයලා� යන 

අය  ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00           100% I 100%

N61422829507 7/14/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාË! ෙවත ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     11,200.00           11% I 100%

H61431129508 8/22/2016

 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     399,935.00         100% I 100%

H61431129509 9/26/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම.

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     223,715.00         99% I 100%

H61431129510 10/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,975.00           99% I 100%

H61431129513 11/15/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË!  

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 2

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,475.00           99% I 100%

H61431129514 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 2

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     39,375.00           66% I 100%

N61431129515 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

470,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     469,235.00         100% I 100%

N61435829516 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ර�ම�ෙදXය ගාම 

සංවHධන ස8�යට උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% Q 0%



H61431129517 12/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාËයm සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 1

5,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     3,400.00             68% I 100%

N61435930500 5/12/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� අවමංගල�ාධාර 

ස8�වලට උපකරණ ලබා [ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,346.00           99% I 100%

H61452330501 6/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Xයඳගල පාර 14 වන පQමග 

සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     199,212.80         100% I 100%

H61452330503 6/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝමාගම කQවාන පාර 

D.L. ෙපොY මාවත සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     199,104.25         100% I 100%

N61422830504 12/26/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා 

පවHධනය සදහා අh ආදාය ලාÑ! ෙවත  ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     98,555.00           99% I 100%

H61431130505 10/26/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh අදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

510,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     508,739.00         100% I 100%

H61452330506 6/28/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;<ය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝමාගම Zමාන 

පාෙH අ"� මාHගයf වන තානාය  පාෙH ෙකලවර 

සංවHධනය FIම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     129,554.21         86% I 100%

H61431130508 8/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     298,240.00         99% I 100%

H61431130509 8/2/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,572.00           99% I 100%



H61431130512 10/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 

7/6,F�ග ප�9ව,ෙපො�ගස්ඕZට ප�ං� අh ආදාය ලාÑ සර� 

mමාර මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,969.00           100% I 100%

H61431130513 10/18/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 400/11,"hව�ත 

පාර,F�ව�"hව ප�ං� අh ආදාය ලාÑ y.�.ෙපේමදාස 

මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     34,200.00           98% I 100%

N61431130515 11/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

205,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     204,717.00         100% I 100%

N61422830516 12/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අංක 

175/4,m�¶ව�ත,�යගම,F�ව�"hව ප�ං� ස්වයං³Fයාවක 

Xu" ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත ඉෙHෂා චම� ZෙSර�න 

මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා ස්වයං³Fයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා�ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,990.00           100% I 100%

H61431130517 12/22/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!  සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 3

165,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     164,500.00         100% I 100%

H61431130518 12/27/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!  සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

155,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     153,900.00         99% I 100%

N61431130519 12/27/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!  සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 4

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     399,674.00         100% I 100%

N61431130520 12/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම අ�යර 2

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     199,500.00         100% I 100%

N61452331500 9/13/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ගල�ටමඩම අ"� මාHගය 

ෙකො!�= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     499,062.63         100% I 100%



N61422931501 6/28/2016

�තාවක පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË කා!තාව! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලාව! පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61422931502 12/29/2016

�තාවක පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය ලාË ත�ණය! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා ��9 පාඨමාලාව! පැවැ��ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% Q 0%

H61452331503 11/10/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ඉ/හංවැ�ල ඊ�යෙගො�ල 

පධාන මාHගයට  අව�රව ඇ� ෙටGෙපෝ! ක9 ඉව� FIම

103,884.00         පා.ෙ�

� ලංකා 

ෙටGෙකො -                     103,884.00         100% I 100%

H61431131504 7/21/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     179,973.00         100% I 100%

H61431131505 10/6/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාË!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම. (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     79,992.00           100% I 100%

H61431131506 10/18/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     19,320.00           97% I 100%

H61431131507 11/22/2016

Eතාවක පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO ෙනො 325/ඒ,ඉහල 

ෙකොස්ගම,ෙකොස්ගම ප�ං�  අh ආදාය ලාÑ ඩ�.ඒ.උෙ ෂා 

සඳමාG යන අයෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.
36,116.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     36,096.00           100% I 100%

N61431131509 11/22/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.

115,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% Q 0%

N61422831510 11/22/2016

Eතාවක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය F�ම 

සඳහා හංවැ�ල ආAගල Zල උඩ අංක 175/4 � ප�ං� අh 

ආදාය  ලාË ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත ලfෂ්8නා සං{වX 

මහ�8යට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% O 0%



N61431131511 11/29/2016

Eතාවක  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË!  

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 1(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)

256,840.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     256,840.00         100% I 100%

H61431132500 9/13/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! සදහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.ෙදවන අ�යර

255,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     254,995.00         100% I 100%

H61431132501 10/18/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම.අ�යර 2

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     159,840.00         100% I 100%

H61431132502 10/18/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම-අ�යර 2

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     549,960.00         100% I 100%

H61452232503 10/18/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO නාරාෙහේ!�ට හ�ෙබෝwය 

ව�ත මැ�! ව"ර බැස යන ෙපොY කා9ව _Y_ ප�[ 

සංවHධනය F�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     179,400.00         90% I 100%

H61452232505 10/18/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙපො�ෙහේ! ෙගොඩ 

අ!දරව�ත Xවාස අත�! ව"ර බැස යන ෙපොY කා9ව 

සංවHධනය F�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     25,000.00           100% I 100%

H61452232506 10/25/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙපො�ෙහේ!ෙගොඩ කාGංග 

මාවත,69 "!වන අ�යර,ජනාවාසයට අය� මාHගය _Y_ ප�� 

සංවHධනය F�ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     125,000.00         100% I 100%

H61431132507 12/15/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම-අ�යර 3

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     109,995.00         100% I 100%

N61422833502 5/12/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ!  සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     50,000.00           100% I 100%



H61431133503 6/9/2016

පාYfක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     49,992.50           100% I 100%

H61431133504 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාË!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම. (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     39,516.00           99% I 100%

H61431133505 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     199,996.00         100% I 100%

N61422833506 12/26/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා 

187/1, ධ!කර��ල,අංග�ව ප�ං� ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

අh ආදාය  ලාÑ ෙf.ගා8j සර� යන අය ෙවත ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා [ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     -                      0% Q 0%

N61452341502 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO න�Õ�ව, ��බැ;ද පාර, 

අමාZ�ව�ත, ෙදවන පQමග ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස 

සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     50,000.00           100% I 100%

N61452341504 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වා;Yව, ත��Aය මැද පාර, 

ගාHtXයා Zෙ�S Xවාස සංnHණෙO ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N61452341505 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පානYර, න���ව, ෙමෝදරZල 

�ස්තකාල ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     150,000.00         100% I 100%

N61452341506 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාල��ල, m�©�ෙහේන ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     175,000.00         100% I 100%

N61452341507 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �රණ, බෙ=ල!ද පාර, �� 

Zමන ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     75,000.00           100% I 100%



N61452341508 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පානYර, න���ව, ෙමෝදරZල, 

�ස්තකාල ෙපොY මාHගය තාර ෙයොදා සංවHධනය FIම ම�! 

ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N61452341509 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වා;Yව, උ"� ත��Aය, 

ත��Aය උද�ානය Xවාස ෙයෝජනා කමෙO ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N61452341511 6/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙDරව�ත, � පත පාලම අසළ 

��A ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     99,294.00           99% I 100%

N61452341512 6/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබfෙfගම, උෂා! y�ස් ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N61452341513 6/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ත��Aය, නG! ෙපෙදස 

අවසානෙO වමට ඇ� ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම 

ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     250,000.00         100% I 100%

N61452341514 8/2/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  කZරාජ මාවත, ෙ;වාල ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N61422841516 8/29/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම ම�! lවන 

ත��වය නගා EQ�ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     59,972.50           100% I 100%

N61452341517 11/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමොරZ!න, ෆ්ලැ= ව�ත ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 

FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     400,000.00         100% I 100%

N61452341518 11/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO දm9 ත��Aය, දළදාව�ත 

පාර, පළ� පQමග ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! 

ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     200,000.00         100% I 100%



N61452342500 3/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 710/ඒ mඩා වස්කhව ගා.X. 

වසෙ  වස්කhව, ෙවෙ� ප!සල පාර, 2වන පQමග ෙපොY 

අ"� මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     498,886.00         100% I 100%

N61452342501 3/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 727/එෆ් උස්ව�ත නාෙගොඩ ඒ. 

එස්. y. කාHයාලය ඉ���ට ෙපොY අ"� මාHගය (mමාර මාවත) 

සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     479,094.00         96% I 100%

H61452342502 3/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 727/එෆ් ෙ�fකව�ත ගා.X. 

වසෙ  Zජයගම පධාන මාHගෙO ෙපොY අ"� මාHගය (b� 

�රය) සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     499,172.00         100% I 100%

N61452342503 6/9/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක~තර, පනා�Aය 

උස්ෙගොඩැ�ලව�ත, ZෙS මාවත ෙපොY මාHගය තාර දමා 

සංවHධනය FIම "§! ගා`ය ෙපොY යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     200,000.00         100% I 100%

H61452342504 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO නා!Ãව, ෙපො�ෙහේන _නා8 

Xවාස සඳහා යන ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය 

FIම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     450,000.00         100% I 100%

N61452342505 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මාවල දmණ, ස�ම� උයන 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     450,000.00         100% I 100%

N61452342506 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 706 � ෙමොෙරො!"hව දmණ, 

ස!EA ගාH�! ෙපොY මාHගෙO අවස! ෙකොටස ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 

FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     200,000.00         100% I 100%

N61452342507 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පනා�Aය, කරදන ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     150,000.00         100% I 100%

H61452342508 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමොෙරො!"hව, දmණ 

මහල!ද, හතරවන පQමග ෙපොY මාHගෙO අවස! ෙකොටස 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     250,000.00         100% I 100%



H61431142509 11/28/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     99,360.00           99% I 100%

N61422843501 4/29/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

74,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     51,350.00           69% I 100%

N61452343503 5/16/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මහZල, ෙගොඩැ�ලව�ත, 

පළ� හරස් පාර ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     89,975.00           90% I 100%

H61431143510 11/28/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,900.00           100% I 100%

N61452344500 6/6/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකෝරලඉම, ඉ!ධන 

�ර� හල අසළ E�වHවැGව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධනය 

FIම "§! ගා`ය යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     250,000.00         100% I 100%

H61452344502 8/4/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,140.00           98% I 100%

H61452344503 9/6/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 614 � mඩා උhව ගා.X. 

වසෙ  මාෙලොස් ඇළ හ!�ය, මාෙලොස් ඇළ ෙපොY මාHගෙO 

ආර භක ෙකොටස සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     46,828.10           94% I 100%

H61452345500 7/15/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 816 � වරකාෙගොඩ උ"ර ගා. 

X. වසෙ  �fල!ද පාර, ග�ෙලනව�ත ෙපොY මාHගෙO අංක 

2010.08.18/2817 දරණ ZYG ක9ව අසළ Eට ඉ��යට 

සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     100,000.00         100% I 100%

H61452345501 10/21/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වරකාෙගොඩ y�ලෙහේන 

මාHගය සංවHධනය FIම ෙව�ෙව! ෙපොY මාHගය අව�රව 

ඇ� ක~ ග� කඩා ඉව� FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  

�u9 FIම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     500,000.00         100% I 100%



H61431145504 12/27/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     25,000.00           100% I 100%

H61452346500 8/23/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොෙබෝෙවල, ද8ල 

පාසෙ� ෙපොY �Z_  මාHගය සංවHධනය FIම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     75,000.00           100% I 100%

N61452346501 9/30/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කඳ!වාtය, ෙබෝwක!ද 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  

�u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     100,000.00         100% I 100%

H61431146502 12/30/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     49,390.00           99% I 100%

N61452347500 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබො �වල මංකඩ Eට 

ඇ�ෙහේ!ක!ද පාෙH පළ� පQමග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= 

කර සංවHධනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,958.00           100% I 100%

N61452347501 3/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතqවන තැපැ� කHයාලය 

අස§! �යන!දගම දfවා ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     143,435.00         72% I 100%

N61431147502 6/7/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම "§! පජාවෙW lවන 

ත��වය ඉහළ නැං�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,950.00           100% I 100%

N61422947503 6/29/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම 

ම�! ³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     36,932.00           37% I 100%

H61452347504 12/28/2016

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 800 ඒ ෙදොඩංෙගොඩ 

නැෙගන�ර ගා.X. වසෙ  උඩව�තෙගොඩ, $ණම�ගහව�ත 

ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                      0% O 0%



H61452348500 3/2/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කාලZල ගාම ෙසේවා වසෙ  

9ෆ්ව�ත ෙපොY මාHගය සංවHධන කටu" නවතා ඇ� 

ස්ථානෙO Eට ඉ��යට සංවHධනය FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     1,000,000.00      100% I 100%

H61452348502 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පයාගල, අංග!ෙගොඩ, 

අ!නාEව�ත ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00         100% I 100%

H61452348503 3/24/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�මE� ෙපෙHරා මාවෙ� 

නවස් මහතාෙW Xවස අසළ Eට අ�ස් හS{යාH මහතාෙW 

Xවස දfවා ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61452348504 3/24/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මWගෙගොන XHමලව�ත, 

°පෙසේන මහතාෙW කඩය අසළ Eට පාලම දfවා ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00         100% I 100%

H61452348505 3/24/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මWෙගොන, සා!ත ෙ©Y� 

මාවෙ� මං]ලා මහ�8යෙW Xවස අසළ Eට කම� මහතාෙW 

Xවස දfවා ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     250,000.00         100% I 100%

H61452348506 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO එෙගොඩව�ත පාර fෙවG; 

Xවස අසළ ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00         100% I 100%

H61452348507 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කංකාන ෙගොඩ පාෙH ලාóH 

මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61452348508 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කංකාන ෙගොඩ ගා. X. 

වසෙ  ෙසෝමර�න මාවත, �fමා! මහතාෙW Xවස අසළ 

ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00         100% I 100%

N61452348509 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙසෝමර�න මාවෙ� වHෂා� 

මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY අ"� මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



N61452348510 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �ංෙහේන, ග�කැü ��ල ෙපොY 

මාHගෙO ඊ.�. සර� �ලකර�න මහතාෙW Xවස අසළ Eට 

ලf�� උද�ානය ෙවත ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61452348511 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 733 අංග!ෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ  පහළ අංග!ෙගොඩ මාHගෙO, තXව�ත ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61452348513 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 741 ඒ �ණEංහෙගොඩ ගා.X. 

වසෙ  �ණEංහෙගොඩ හ!�ෙO Eට ඊ. �. ජයවHධන 

මහ�8යෙW Xවස ෙදසට ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො! ¢= කර 

සංවHධනය FIම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61452349500 3/2/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO යටෙදොල, ෙකොස්ගහහ!�ය, 

යAපාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     500,000.00         100% I 100%

N61452349501 5/3/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 803 ඒ නාරංZල ගා. X. වසෙ  

ක�ර!ෙදොලව�ත, නාම� මාවත ෙපොY මාHගෙO ආර භෙO 

Eට `ටH 80f පමණ ශම පදනම මත ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61452349502 7/13/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 793 � වැGපැ!න බට�ර  ගා. 

X. වසෙ  ෙහොG!ෙබෝ! ජනපදෙO ර�!ද මහතාෙW Xවස 

අසළ ෙපොY මාHගෙO බෑ�  ස�ත පෙ;ශය ෙකො!¢= කර 

සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H61452349503 7/13/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 794 � ෙහොරවල බට�ර ගා. X. 

වසෙ  ඇAmm~ෙගොඩැ�ල ඉඩෙ  06වන මාවෙ� රණZ� 

"ෂාර මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගෙO බෑ�  ස�ත 

පෙ;ශය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61422849504 9/5/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ස්වයං ³Fයාවල Xරත 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම ම�! lවන 

ත��වය නගා EQ�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     394,604.22         99% I 100%

N61452350500 6/23/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර�මෙ�, කැmණවල, 

මහm�ර පාර ෙපොY මාHගය  සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     170,000.00         100% I 100%



N61422950501 6/29/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත කා!තාව!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම 

ම�! ³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     199,875.00         100% I 100%

N61452350502 9/7/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ��ර, ෙලොmZතානෙගොඩ 

ෙපොY මාHගෙO ඉ�� ෙකොටස සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N61452351500 6/6/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රෙ!�රෙගොඩ, 

ෙබෝZAයාෙD�ල, ෙ©Y�ෙගොඩ ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම 

"§! ගා`ය යAතල පහ_ක  සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     200,000.00         100% I 100%

N61452351501 6/23/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO `ගහතැ!න, Zද�ාරාම 

��ෙවන හරහා ඇ� ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! 

ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     200,000.00         100% I 100%

N61452351502 6/23/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO උhව!ක!ද  පෑලෙදොල 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  

�u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     200,000.00         100% I 100%

N61422951503 6/29/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත කා!තාව!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම 

ම�! ³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     200,000.00         100% I 100%

H61452351504 7/27/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ම�ව��ෙගොඩ, 

කන�තෙගොඩ ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම 

මත සංවHධනය FIම

66,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     66,000.00           100% I 100%

H61452351505 7/27/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබෝතලාව, Zතානව�ත 

ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම මත සංවHධනය 

FIම

66,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     66,000.00           100% I 100%

H61452351506 7/27/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ය�රල, අඹගහව�ත ෙපොY 

මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා  ශම පදනම මත සංවHධනය FIම

34,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     33,600.00           99% I 100%



H61452351507 7/27/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉ�ගස්ෙගොඩැ�ල, 

ආදාහනාගාර ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම මත 

 සංවHධනය FIම

34,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     33,600.00           99% I 100%

H61452351508 10/31/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රෙ!�රෙගොඩ, 

ග�ලනෙහේන ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     200,000.00         100% I 100%

N61452352500 6/23/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකො�ෙහේන, පාසල 

�Qපස ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     60,000.00           100% I 100%

N61452352501 6/23/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකො�ෙහේන Eට 

{නාෙලෝක මාවතට �Zෙසන ෙපොY �Z_  මාHගය ය!ත 

ෙයොදා සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 

FIම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     20,000.00           100% I 100%

N61452352502 6/23/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8දලන, {නාෙලෝක මාවත 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  

�u9 FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     150,000.00         100% I 100%

N61422952503 6/29/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත කා!තාව!ෙW lවන ත��වය නගා 

EQ�ම සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම 

ම�! ³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම
350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     350,000.00         100% I 100%

H61452352504 7/27/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බYරGය, ෙකෝZලෙගොඩ 

ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම මත සංවHධනය 

FIම

37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     36,512.00           99% I 100%

H61452352505 7/27/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හැÏග�ල පඤ්ඤා�ස්ස 

Eට උදාගම මහෙකොස්ව�ත දfවා ෙපොY මාHගය �u  පP©ප 

ෙයොදා ශම පදනම මත සංවHධනය FIම

37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     36,512.00           99% I 100%

H61452352506 7/27/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO රණZ�ගම, මහවක!ද 

ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම මත සංවHධනය 

FIම

34,600.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     34,212.00           99% I 100%



H61452352507 7/27/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබොර~ෙගොඩ, 

ෙකෙස�ව"වල ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම 

මත සංවHධනය FIම

25,400.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     24,990.00           98% I 100%

H61452352508 7/27/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �Xයාවල, ෙම�� 

කා�යවස  ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම

66,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     65,925.00           100% I 100%

H61431152510 11/28/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     99,360.00           99% I 100%

N61422853501 4/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයාවල Xu" 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා [ම

70,230.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     59,390.00           85% I 100%

N61452354501 10/21/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO මා�Qගල, ෙහොරෙහේන කැෙළේ 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  

�u9 FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     998,384.00         100% I 100%

H61452354502 7/11/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ර�fකනගම පාර හරහා මඩකඩ 

ඉං��ය ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     185,589.00         93% I 100%

N61452354503 10/31/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO හඳපා!ෙගොඩ, ෙකොස්ෙහේන, 

m�!ද පාර ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම "§! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     200,000.00         100% I 100%

N61431154504 11/17/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම ම�! lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     175,000.00         100% I 100%

H61431154505 12/16/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, පහළ ඌ�ගල, 

ෙනො.354/ඒ 1 G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ මානෙW _X� 

ZෙSර�න මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
21,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     20,645.00           98% I 100%



N61422864503 8/31/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා ස්වයං 

³Fයා අෙ©f�ත කා!තාව! ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා [ම

305,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     300,870.58         99% I 100%

N61422864504 11/2/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සදහා ස්වයං 

³Fයා අෙ©f�ත අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

ආධාර ෙලස ]F මහන මැ�! ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     499,128.28         100% I 100%

H61431164505 12/23/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  ලාË! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                      0% O 0%

N61431165500 11/22/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම "§! පජාවෙW lවන ත��වය ඉහළ 

නැං�ම

130,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     119,970.00         92% I 100%

H67431101501 6/15/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     199,280.00         100% I 100%

H67435201502 5/26/2016

��ල�Aය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ගෙ�ව�ත ගාම 

සංවHධන ස8� ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉ�� වැඩ කටu" 

අවස! FIම

25,770.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     25,770.00           100% I 100%

H67431101503 8/3/2016

��ල�Aය  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස   ආධාර ලබා [ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Aය -                     74,700.00           100% I 100%

H67431102500 3/3/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,125.00         100% I 100%

H67431102501 4/25/2016

කටාන පා.ෙ� . ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     796,754.00         100% I 100%



H67431102503 5/4/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     79,863.00           100% I 100%

H67431102504 6/29/2016

කටාන පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, ෙස�ලක!ද, ශා!ත 

ලාසරස් පාර, අංක : 417/9 � පදං� අh ආදාය  ලාÑ එ .එෆ්. 

�සානා මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     25,000.00           100% I 100%

H67431102505 8/3/2016

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස   ආධාර ලබා [ම

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     179,234.50         100% I 100%

H67431102506 8/23/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

184,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     183,480.00         100% I 100%

H67431102507 9/2/2016

කටාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, රබHව�ත, ජයර�න 

පාර, අංක : 10 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ෆා�මා �සානා 

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     10,000.00           100% I 100%

H67431103500 3/3/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

H67431103501 5/4/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

700,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 699,976.00        699,976.00         100% I 100%

N67422803502 5/5/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ක කා!තාව!  සඳහා වෘ�½ය ��� 

පාඨමාලා පැවැ��ම "G! ඔ�! සZබල ගැ!�ම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 299,750.00        299,750.00         100% I 100%

H67431103503 6/29/2016

`ග�ව පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

700,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 699,600.00        699,600.00         100% I 100%



H67431103504 6/29/2016

`ග�ව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO `ග�ව, ෙද�ම�ව�ත පාෙH, 

අංක : 89 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ෙමොහම� ජ¬� මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව -                     24,989.00           100% I 100%

H67431103505 12/22/2016

`ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා  

Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-`ග�ව 19,800.00          19,800.00           99% I 100%

H67431104500 6/10/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  8�ව!ෙගොඩ, ජාපාල 

ව�ත, අංක : 3/6/1 � ප�ං� අh ආදාය   ලාÑ එෆ්. ෆස්8යා  

මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     39,993.00           100% I 100%

H67431104501 6/30/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 1. 8�ව!ෙගොඩ, 

ෙකොළඹ පාර, අංක : 124 � ප�ං�  එ . �ස්X මහතා හා 2. 

8�ව!ෙගොඩ, ග�ෙලො�ව, ක��යා පාර, අංක : 125 ප�ං� 

උ � ෆ�Eයා මහ�8ය යන අh ආදාය  ලාÑ!ට Xවාස ආධාර 

ලබා [ම ( එf අයmට �.25000/- බැ�! )
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     49,969.00           100% I 100%

H67431104502 7/8/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     149,997.00         100% I 100%

H67431104503 8/31/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     189,270.00         95% I 100%

H67431104504 9/2/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     59,500.00           99% I 100%

H67431104505 11/11/2016

8�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම

89,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ව!ෙගොඩ -                     88,976.00           100% I 100%

H67431105500 4/27/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     299,450.00         100% I 100%



H67431105501 10/18/2016

`Iගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO 1. පස්යාල, නා��ව, 

ක ම��Aය, අංක : 276/ඒ � ප�ං� ෙS.එ . � සා! මහතා 

හා 2. පස්යාල, නා��ව, අංක : 215/� � ප�ං� £.y. øතාX 

මහ�8ය යන අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම 

- එf අයmට �. 15000/- බැ�!
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

`�ගම -                     13,760.00           46% I 100%

H67431106500 7/8/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,360.00         100% I 100%

H67431106501 7/14/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,970.00         100% I 100%

H67431106502 8/12/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

255,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     254,976.00         100% I 100%

H67431107500 4/22/2016

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ෙසZG තහh ලබා [ම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 299,586.00        299,586.00         100% I 100%

H67431108500 2/17/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     999,975.00         100% I 100%

H67431110500 5/4/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ෙලස ෙසZG තහh ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     158,280.00         79% I 100%

N67422810501 5/4/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර  ලබා [ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 176,800.00        176,800.00         88% I 100%

H67431110502 6/6/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  නැY ග�ව, E��~��ල, අංක : 

120 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ  එස්.ඒ.ෙS. _ර�ර මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

15,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     14,985.00           100% I 100%



H67431110503 6/22/2016

මහර පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,875.00           100% I 100%

H67431110505 9/14/2016

මහර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  මහර, වෑබඩ, වෑබඩ නැෙගන�ර,  

අංක : 293/ඒ � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ෙf.ඒ.�. _න!දා 

කහදව ආර��  මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     39,400.00           99% I 100%

N67435810506 10/19/2016

මහර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO  Gයාප�ං� අංක : 287/ඒ ගාම 

ෙසේවා වසෙ  ර!�"ගල ගාම සංවHධන ස8�යට උපකරණ 

ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" නංවා¬ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     30,000.00           100% I 100%

N67422811500 3/30/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත �මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම

375,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© 87,300.00          87,300.00           23% I 100%

N67435811501 8/3/2016

ෙදො ෙ© පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන ස8� 

සඳහා උපකරණ ලබා [ම "G! ගා`ය _භසාධන කටu" 

නංවා¬ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ© -                     40,000.00           100% I 100%

H67431112500 4/22/2016

ªයගම   පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh  ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ෙසZG තහh ලබා [ම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     498,870.00         100% I 100%

H67431112501 7/8/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO  අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර  ලබා [ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     796,806.00         100% I 100%

N67422812502 11/28/2016

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත  �;ගලP! සඳහා  ස්වය ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම "G! ඔ�!ෙW ස්වයං ³Fයා 

ධා�තාවය නංවා¬ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     50,000.00           100% I 100%

H67431121501 5/12/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාË! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     424,435.00         71% I 100%



H67431121502 5/30/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස අධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     285,660.00         95% I 100%

H67452221503 6/9/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 12, අ�Y� හ8� ��ය, 

අංක 41 ව�ත ෙපොY පෙDශ මාHගෙO වැඩ Xම F�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     146,182.00         97% I 100%

H67452221504 12/19/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 12, ඒ.ෙS.එ .ලා(H  

මාවත,අංක 244 ව�ත ෙපොY පෙDශ මාHගය _Y_ ප�� 

සංවHධනය FIම.අ�යර II

340,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     338,986.50         100% I 100%

N67452221505 6/28/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ12, yH සාPq ��ය 

අංක 64 පෙDශ මාHගය m=A ග� අ�ලා _Y_ ප�� 

සංවHධනය FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     388,325.60         97% I 100%

H67452221506 6/28/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ12, yH සාPq ��ය 

අංක 64 පෙDශ මාHගය m=A ග� අ�ලා _Y_ ප�� 

සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         100% I 100%

H67431121508 8/29/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     389,240.00         65% I 100%

H67431121510 9/13/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! සදහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම.

650,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     644,498.00         99% I 100%

H67431121511 10/6/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,946.00           100% I 100%

N67422821512 10/12/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO ස්වයං³Fයාවල Xu"  හා Xරත�මට 

අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා ස්වයං³Fයා උපකරණ  ආධාර 

ලබා[ම "§! ඔ�!ෙW ස්වයං³Fයා ධා�තාවය නංවා¬ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     499,363.62         100% I 100%



H67431122500 4/20/2016

ෙකොෙලො!නාව ©රාව.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,980.00           100% I 100%

H67431122501 6/28/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ!ට 

Xවාස ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,000.00           98% I 100%

H67423122502 6/16/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO �යර F� Xෂ්පාදනය හා 

අෙලZය පවHධනය සඳහා රජයට අය� ස�පාකාර F�හල 

නZකරණය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     186,039.00         93% I 100%

N67422822503 6/16/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා 

අෙ©f�ත අh ආදාය ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ 

ලබා[ම.

265,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     265,000.00         100% I 100%

N67422822504 7/13/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00           100% I 100%

N67452222505 9/13/2016

ෙකොෙළො!නාව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO වැ�ල �Aය 

ෙකො�ලව�ත අඹතෙ� පාර 63/17 ඔස්ෙසේ �ෙවන ෙපොY පාර 

කාප= දමා සංවHධනය F�ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     350,328.80         88% I 100%

N67422822506 10/25/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  

ෙනො.45/2,��ෙ��යාව,��ටාන,උh��ල පාර ප�ං� 

ස්වයං³Fයාවක  Xu" ෙහෝ Xරත�මට අෙ©f�ත _Eලා 

bණව½ මහ�8යෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

ස්වයං³Fයා ආධාර ෙලස ස්වයං³Fයා උපකරණ ලබා[ම.
5,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     4,703.00             94% I 100%

H67431122507 11/15/2016

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË!  සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2(නාම 

ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

9,200.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     9,200.00             100% I 100%

H67431122508 12/14/2016

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාÑ! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,280.00           99% I 100%



H67431123500 4/20/2016

ශ්I◌ී ජයවHධන�ර ©රා..ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  

ලාÑ! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     99,986.00           100% I 100%

H67431123501 4/29/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     299,973.00         100% I 100%

H67431123502 11/23/2016

¦ ජයවHධන�ර පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ගංෙගොඩZල �ෙWෙගොඩ 

එ��Eංහ පාෙH අංක113 � ප�ං� අh ආදාය ලාË _Xතා 

ජයEංහ මහ�8යට Xවාස ආධාර ලබා�ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවHධන�ර -                     24,440.00           98% I 100%

H67452224500 4/4/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කhෙවල, �=Qගල, Z�f� 

මාවෙත� අවසාන ෙකොටෙස� 1 වන ෙපොY අ"� මාHගය 

සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     495,797.35         99% I 100%

H67431124502 4/20/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     573,078.00         96% I 100%

H67452324503 7/1/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අඩf සංවHධනය කර ඇ� 

ෙපොෙH අ"���ය Zජය මාවෙ� අංක 176/එෆ් 4 දරණ Xවස 

දfවා ෙපොY අ"� මාHගය ෙකො!�= ෙයොදා සංවHධනය FIම

235,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     226,413.65         96% I 100%

N67422824504 6/16/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත අh 

ආදාය ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

H67452324505 9/29/2016

කhෙවල පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO "!අඳෙහේන ෙද�ගහකමත 

අංක 653 දරණ Xවස අසG! �ෙවන ෙප◌ාY අ"� මාHගය 

ෙකො!�= කර සංවHධනය F�ම

186,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     185,435.90         100% I 100%

H67431124507 10/6/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම 

 

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     59,000.00           98% I 100%



N67422824509 12/22/2016

කhෙවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සඳහා 

ස්වයං ³Fයා Xu" ෙහෝ ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත �;ගලP! 

ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     99,575.50           100% I 100%

N67422824511 11/22/2016

කhෙවල පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය F�ම 

සඳහා  අ!නාEව�ත ඔ�වල අංක 972/25� ප�ං� අh ආදාය  

ලාË ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත Eම!�ටා යන අයට ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා�ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කhෙවල -                     -                      0% Q 0%

H67431125500 6/28/2016

මහරගම පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     118,599.00         99% I 100%

H67431125502 11/18/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාË!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම ෙදවන අ�යර (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත) 

  

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     59,994.00           100% I 100%

N67422825503 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සඳහා 

අh ආදාය ලාË! ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     32,660.00           65% I 100%

H67452225504 10/6/2016

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ප!X�Aය කල�ෙගොඩ ගාම 

ෙසේවක කාHයාල පාර සංවHධනය F�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     94,974.81           95% I 100%

H67431125505 11/15/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË!  

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

4,600.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     4,550.00             99% I 100%

H67431126500 6/28/2016

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     248,500.00         99% I 100%

N67422826501 9/13/2016

ර�මලාන  පා.ෙ� .ෙකො=ඨාශෙO ස්වංය ³Fයා ලාÑ 

ජය_මනාරාම පාර, හPෙටර!ස්, අංක : 33  ¡ ප�ං� �. c�  

ලfE�  ෙම!tස්  මහතාට ස්වයං ³Fයා උපකරණ ආධාර ලබා 

[ම "G! ඔ�ෙW ස්වයං ³Fයා ධා�තාවය නංවා¬ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                      0% Q 0%



N67431127502 12/22/2016

ෙද�වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  ලාÑ! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා �ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද�වල -                     39,900.00           89% I 100%

H67431128501 5/12/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.  ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     449,966.94         100% I 100%

N67422828502 5/12/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     97,900.00           98% I 100%

H67431128503 7/21/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     40,000.00           100% I 100%

H67431128504 9/13/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

190,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     189,981.00         100% I 100%

N67422828505 9/13/2016

ෙමොරQව  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයාවල Xරත හා 

Xරත�මට අෙ©f�ත �;ගලP! සඳහා  ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ආධාර ලබා [ම "G! ඔ�!ෙW ස්වයං ³Fයා 

ධා�තාවය නංවා¬ම
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     -                      0% Q 0%

H67431128506 9/13/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ! ස ඳහා 

Xවාස අධාර ලබා[ම

430,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     429,576.00         100% I 100%

H67431128508 10/18/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම-අ�යර 2

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     49,005.00           98% I 100%

H67431128509 10/25/2016

ෙමොරQව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා[ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     598,950.00         100% I 100%



H67431128510 10/26/2016

ෙමොරQව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරQව -                     125,000.00         100% I 100%

H67431129501 4/29/2016

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     148,475.00         99% I 100%

H67431129502 5/12/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,475.00           99% I 100%

H67431129504 10/12/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO 108/22 ෙදXයව�ත පාර 

කQවාවල ෙබොරලැස්ග�ව ප�ං� අh ආදාය ලාË සහ පාස� 

ද�ව!ද EAන ම�Gකා බස්නායක මහ�8යට Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     19,800.00           99% I 100%

H67431129506 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරාග�  අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     399,935.00         100% I 100%

N67435829507 10/25/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� _බ සාධක හා 

මරණාධාර ස8� සදහා උපකරණ ලබා[ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     287,475.00         96% I 100%

H67431129508 11/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

සඳ:හා නිවාස ආධාර ලබාදිම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     599,915.00         100% I 100%

H67431129509 11/15/2016

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË! 

 සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)

11,760.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     10,890.00           93% I 100%

N67422829510 11/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය F�ම 

සඳහා  �§ය!දල ෙනො 515 Zජය මාවෙත� ප�ං� අh ආදාය  

ලාË ස්වයං ³Fයා භදා Zරfෙකොt මහ�8යට ස්වයං ³Fයා 

උපකරණ ලබා�ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     40,000.00           100% I 100%



H67431129511 12/22/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාËයm සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 2

5,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     4,810.00             96% I 100%

N67431129512 12/20/2016

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO ද ෙ©, මඩපාත අංක : 208/1 � 

ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ අෙශෝකා ��ස් යන අයට Xවාස ආධාර 

ලබා [ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

N67431129513 12/20/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය  

ලාË!ට Xවාස ආධාර ලබා[ම අ�යර 3

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

H67431130500 4/20/2016

ෙහෝමාගම ©රා◌ා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     98,702.00           99% I 100%

H67431130501 4/29/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා �ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     149,052.00         99% I 100%

H67431130502 6/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     123,500.00         99% I 100%

H67452330503 6/28/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙහෝමාගම කQවාන පාර 

ජනාwප� Zද�ා ලය ඉ��පස මාHගය සංවHධනය FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     143,517.74         96% I 100%

N67422930505 6/28/2016

ෙහෝමාගම පාෙ;aය ෙ�ක  ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP! සඳහා ස්වයං ³Fයා පවHධන වැඩසටහනf 

පැව��ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     397,300.00         99% I 100%

N67431130506 9/6/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගP! සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම "§! පජාවෙW lවන 

ත��වය ඉහළ නැං�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,144.00           99% I 100%



H67431130507 9/13/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO කහ"hව�ත, අංක : 

461/�/170 � ප�ං� අh ආදාය  ලාÑ ශා!ත ජාල!ත මහතාට 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,000.00           95% I 100%

H67431130508 10/6/2016

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය  ලාË!ට Xවාස 

ආධාර ලබා[ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)

 
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,998.00           100% I 100%

H67452230510 10/6/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO හබරකඩ පැරm  මාවෙ� 

අ"� මාHගය සංවHධනය F�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     197,657.39         99% I 100%

N67435830511 10/25/2016

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  Gයාප�ං� _බ සාධක හා 

මරණාධාර ස8� සදහා උපකරණ ලබා[ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     88,250.48           88% I 100%

H67431130512 11/4/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�  ෙකො=ඨාසෙO ප�ං�  අh ආදාය ලාÑ 

S.J.P.ZරEංහ මහතාෙW lවන ත��වය නංවා¬ම උෙදසා 

Xවස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා[ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     9,990.00             100% I 100%

H67431130513 11/4/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාË! සඳ:හා නිවාස ආධාර ලබාදිම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     73,674.00           98% I 100%

H67431130516 12/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම අ�යර 

2 
550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     549,100.00         100% I 100%

H67431130517 12/30/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම අ�යර 2

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,900.00           100% I 100%

N67422831500 4/29/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ! සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා �ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



N67422831501 12/22/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සඳහා 

ස්වයං ³Fයා Xu" ෙහෝ ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත �;ගලP! 

ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     16,700.00           84% I 100%

H67431131502 9/6/2016

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ක~අWගල, _Yවැ�ල, 

$ණමෙ�ව�ත, අංක 630/1 Xවාස් ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�. 

ධHමදාස මහතාට Xවාස ආධාර ලබා[ම ම�! lවන ත��වය 

උසස් FIම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     24,869.00           99% I 100%

H67431131503 10/26/2016

Eතාවක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාෙO ප�ං� ෙතෝරා ග� අh 

ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,360.00           99% I 100%

N67431131504 11/22/2016

Eතාවක  පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ෙතෝරාග� අh ආදාය  ලාË! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා 

[ම

 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,350.00           99% I 100%

N67422832500 9/14/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙපf�ත 

අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

67,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     66,360.00           99% I 100%

N67422832501 7/8/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

අh ආදාය  ලාË!ෙW ස්වයං ³Fයා පවHධනය සඳහා ස්වයං 

³Fයා උපකරණ ලබා [ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     -                      0% Q 0%

H67452432503 10/6/2016

���ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙකොළඹ 08, ෙමොඩ� ෆා  

131 Eට 131/4/29 දfවා ඇ� ව"ර බැස යන ෙපොY පධාන 

ක9ව  ප�සංස්කරණය F�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     250,000.00         100% I 100%

H67452232504 10/18/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො=ඨාශෙO පාමංකඩ අංක 

483,ජනාවාසෙO ෙපොY කා9 ප;ධ�ය සංවHධනය F�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     28,013.95           56% I 100%

N67422932505 12/30/2016

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කා!තාව! සඳහා 

ස්වයං³Fයා පාඨමාලාවf පැවැ�Zෙ  අ�යර 11

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

���ගස්යාය -                     -                      0% O 0%



N67422933502 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO  ත�ණ ත�jය! සඳහා ස්වයං 

³Fයා ��9 වැඩසටහනf 

පැවැ��ම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     195,395.00         98% I 100%

N67422833504 12/22/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ස්වයං ³Fයා පවHධනය සඳහා 

ස්වයං ³Fයා Xu" ෙහෝ ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත �;ගලP! 

ෙවත ස්වයං ³Fයා උපකරණ ලබා[ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කHමා!ත 

සංවHධන 

අwකා�ය -                     66,802.00           84% I 100%

H67452233505 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO ඔªෙයස් ෙපෙHරා මාවත 

සංවHධනය F�ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     125,000.00         100% I 100%

N67435833506 10/6/2016

පාYfක පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO සමාජ _භසාධනය සඳහා 

Gයාප�ං� ෙහොරෙගො�ල නැෙගන�ර ගාම සංවHධන ස8�යට 

උපකරණ ලබා[ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     29,771.52           99% I 100%

H67431133507 11/15/2016

පාYfක  පා.ෙ� ෙකො=ඨාසෙO ෙතෝරා ග� අh ආදාය ලාË!  

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම.(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

28,640.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාYfක -                     28,142.00           98% I 100%

N67452341500 5/16/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වා;Yව, උ"� ත��Aය ප;ම 

ශා!ත bණ�ලක මහතාෙW Xවස ඇ"~ව අෙනm� 

ප�ං�ක�ව!ෙW Xවාස ෙවත �Z�ෙ  ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     100,000.00         100% I 100%

N67452341501 6/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �රණ, වටබාෙW m�¶ව�ත 

ෙදවන �Z_  ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම ම�! යAතල 

පහ_ක  �u9 

FIම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     200,000.00         100% I 100%

N67452341502 6/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ග�"ෙ�, ෙමොරQව�ත ෙපොY 

මාHගය සංවHධනය FIම ම�! යAතල පහ_ක   �u9 FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     285,169.00         95% I 100%

N67452341503 6/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙබfෙfගම රජෙO ඉඩම පාර 

ෙපොY මාHගෙO ෙකොටසf සංවHධනය FIම ම�! පෙ;ශෙO 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     200,000.00         100% I 100%



H67431141504 7/4/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     199,420.00         100% I 100%

N67452341505 8/2/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO න���ව, ජය!� මාවත, 

ම!� ªස්ක= ආයතනෙO Eට ගා� පාර දfවා ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     400,000.00         100% I 100%

N67452341506 9/22/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO  කZරාජ මාවත, ෙ;වාල ෙපොY 

මාHගෙO ඉ�� වැඩ Xම කර සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය 

යAතල පහ_ක  �u9 FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     150,000.00         100% I 100%

H67431141507 11/28/2016

පානYර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානYර -                     499,410.00         100% I 100%

N67452342500 3/2/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සම� උයන, ෙප �fව�ත, 

නාෙගොඩ ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     493,996.00         99% I 100%

H67431142501 7/4/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     50,000.00           100% I 100%

N67452342502 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙපො"�Aය බට�ර, සංඝාන!ද 

මාHගය අවසානෙO වමට ඇ� ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර 

සංවHධන FIම ම�! යAතල පහ_ක  �u9 FIම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     450,000.00         100% I 100%

N67452342503 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙදො�Ãව, ග�ෙපො�තව�ත 

ෙපොY මාHගෙO අවස! ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධන 

FIම ම�! යAතල පහ_ක  �u9 FIම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     250,000.00         100% I 100%

N67452342504 7/7/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙමොෙරො!"hව දmණ, 

මහල!ද, ෙපොස්පරA ගාH�!ස් ෙපොY මාHගෙO අවස! 

ෙකොටස ෙකො!¢= කර සංවHධන FIම ම�! යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම
225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     225,000.00         100% I 100%



N67431142505 10/31/2016

ක~තර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක~තර -                     39,840.00           100% I 100%

H67431143500 7/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

135,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     134,996.00         100% I 100%

N67452343501 8/4/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �දාගම වැව පාර, 

ෙගොඩපරගහව�ත, සර� මහතාෙW ¬ ෙමෝල අසළ ඇ� ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම ම�! යAතල පහ_ක  �u9 

FIම
450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     342,875.00         76% I 100%

N67452343502 8/5/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO �දාගම, වැව පාර, 

ෙගොඩපරගහව�ත _රාS මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම ම�! යAතල පහ_ක  

සංවHධනය FIම
450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     372,393.61         83% I 100%

N67431143504 11/1/2016

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO බ�ඩාරගම පැලකැAය 

ව�ත, ෙනො.368/� Xවෙසේ ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙf. �. ආH. 

bණ�ලක මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     14,985.00           100% I 100%

H67452344500 2/18/2016

ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පළ!ෙනො�ව, ඉරවරකැAය 

පාර ෙපොY මාHගය ආර භෙO Eට ඉ��යට ෙකො!¢= FIම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     1,000,000.00      100% I 100%

H67431144502 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO mඩා උhව, උ"� උhව, 

අ~�ෙහේන, ෙනො.56/1 G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ . 

¬ලාන!ද ෙපෙHරා මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම 

සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     40,000.00           100% I 100%

H67431144503 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනපල, ඔලෙබොhව, බQZට 

පාර ප�ං� අh ආදාය ලාÑ බ!Yල ආH. bලව�ත මහතාෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     39,270.00           98% I 100%

H67431144504 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, F�ගල, `ගැ�තර, 

ෙනො. 80 G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ . එ . 

ෙසේනාර�න මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     20,000.00           100% I 100%



H67431144505 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනපල, බරව�ත, 

ෙනො.237/8 G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙS. ඒ. ප[©. 

ච8!ද මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,750.00           98% I 100%

H67431144506 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැ�8�ල හ!�ය, වැ�8�ල, 

ෙනො. 45 � G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ඩ�. �ෙ!ෂ් 

ෙපේමmමාර මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,560.00           97% I 100%

H67431144507 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, ��Qෙහේන, 

ෙනො.88/1 G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ධ 8කා ප;8j 

මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00           100% I 100%

H67431144508 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, F�ගලෙහේන, 

`ගැ�තර ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ලf�ත ජයශංක මහතාෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,560.00           97% I 100%

H67431144509 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO `වනපලාන, E��ට!ව�ත, 

ෙනො.247/14/1 G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ £. ච8!ද 

ºය!ත mමාර මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     13,825.00           92% I 100%

H67431144510 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ලෑව, ෙමොරගහෙහේන, 

ගංෙගොඩ පාර, ෙනො.42 2/l G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

මාෙන� ºයං�කා y�ස් මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් 

FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,965.00           100% I 100%

H67431144511 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ලෑව, ෙමොරගහෙහේන, 

ගංෙගොඩ පාර, 422/l/2  G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ෙf. 

ඒ. න!දාව½ මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,560.00           97% I 100%

H67431144512 6/20/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙගෝනපල, 

ජයෙකොtගම,ෙනො.173/ඒ G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

අPරාංගc ෙසෞම�ලතා මහ�8යෙW lවන ත��වය උසස් 

FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,965.00           100% I 100%



N67452344513 6/23/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ලෑව, Fෙඳ��Aය, ෙපොY 

අ"� මාHගය සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  

�u9 FIම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     128,282.80         86% I 100%

H67452344514 7/4/2016

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 8�ලෑව, ෙගොඩැ�ලෙහේන 

ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     200,000.00         100% I 100%

H67431145500 6/20/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, ඉ§ඹ, නව ෙ� 

ව�ාපාරය, ෙනො. 209/අP G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑඒ. 

එස්. q;wක මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     20,000.00           100% I 100%

H67431145501 7/29/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙහොරණ, වැව පාර, දm9 

මාෙහේන G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එ�. �. {නදාස 

මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     15,000.00           100% I 100%

H67431145502 12/27/2016

මYරාවල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාශෙO අh ආදාය  ලාÑ! සඳහා 

Xවාස ආධාර ලබා [ම

55,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මYරාවල -                     54,778.00           100% I 100%

N67431146500 7/13/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම "§! පජාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     249,869.00         100% I 100%

N67431146501 10/31/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     24,048.00           96% I 100%

N67435846502 11/29/2016

qල�Eංහල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO Gයාප�ං� ගාම සංවHධන 

ස8� සඳහා උපකරණ ලබා[ම ම�! _බසාධන කටu" 

පවHධනය FIම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

qල�Eංහල -                     19,630.00           98% I 100%

N67452348500 3/18/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO පයාගල, මැ!ෙඩෝරව�ත පාර 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     199,718.60         100% I 100%



N67452348502 3/24/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙප�නවල �ස්G  ප�Gය 

අසළ Eට අක  මහතාෙW Xවස දfවා ෙපොY මාHගය 

සංවHධනය FIම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     300,000.00         100% I 100%

N67431148503 7/13/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම "§! පජාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     50,000.00           100% H 100%

N67452348504 9/22/2016

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ෙසෝමර�න මාවෙ� මHෂා� 

මහතාෙW Xවස අසළ ෙපොY අ"� මාHගෙO ඉ�� වැඩ Xම 

FIම ම�! ගා`ය යAතල පහ_ක  �u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H67431149500 5/3/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     500,000.00         100% I 100%

N67452349501 5/25/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO වැGපැ!න, වලෙගදරව�ත 

ෙපොY මාHගය සංවHධනය FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N67452349502 6/24/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO `ගම, �AකැAය, නව ජනපදය 

දයාන!ද මහතාෙW Xවස ඉ���ට ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= 

FIම ම�! යAතල පහ_ක  �u9 FIම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     200,000.00         100% I 100%

N67452349503 6/24/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 805 �, ම"ගම දmණ, 

කහටගහල!ද ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම  ම�! යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N67452349504 6/24/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 804, වැ�ක!දල, පා!�ය, 

පයාගලව�ත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= FIම ම�! යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N67452349505 6/28/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 805 � ම"ගම දmණ ගා. X. 

වසෙ  නාරZල පාර, උභය ෙබෝw�fඛාරාම ෙපොY මාHගය 

ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම ම�! ගා`ය යAතල 

පහ_ක  �u9 FIම
130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     130,000.00         100% I 100%



N67431149506 7/13/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම "§! පජාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     349,330.00         100% I 100%

H67452349507 8/31/2016

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO 803 ගා.X. වසෙ  නාරZල, 

පාස� මාවත ෙපොY මාHගය ෙකො!¢= කර සංවHධනය FIම 

ම�! යAතල පහ_ක  �u9 FIම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N67431150504 7/13/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම "§! පජාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,360.00           99% I 100%

H67452350505 7/27/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO F"�ෙගොඩ, යටවරෙගොඩ 

ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම මත සංවHධනය 

FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,340.00           97% I 100%

H67452350506 7/27/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO කැmල!දල උ"ර, 

පහළව�ත ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,340.00           97% I 100%

H67452350507 7/27/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO සාඳෙගොඩ, ෙබෝතලාව ෙපොY 

මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා  ශම පදනම මත සංවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,340.00           97% I 100%

H67452350508 7/27/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ස්වHණෙHඛාගම, 5වන 

පQමග ෙපොY මාHගය �u  පP©ප ෙයොදා ශම පදනම මත 

සංවHධනය FIම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,340.00           97% I 100%

H67431150509 8/4/2016

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW  lවන ත��වය ඉහළ නැං�ම සඳහා Xවාස 

ආධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,360.00           99% I 100%

H67431151500 5/3/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා[ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     99,190.00           99% I 100%



H67431151501 7/11/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     299,390.00         100% I 100%

N67431151502 7/13/2016

වල�ලාZට පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP! 

සඳහා Xවාස ආධාර ලබා [ම "§! පජාවෙW lවන ත��වය 

ඉහළ නැං�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාZට -                     199,790.00         100% I 100%

H67431152500 7/11/2016

පාG!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාG!ද�වර -                     249,320.00         100% I 100%

H67431153500 9/29/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO අhආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     298,376.00         99% I 100%

H67431153502 10/31/2016

8�ලXය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම

65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

8�ලXය -                     64,489.00           99% I 100%

N67422954500 6/9/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ³Fයා අෙ©f�ත �;ගලP! 

සඳහා ස්වයං ³Fයා ��9 වැඩසටහ! පැවැ��ම "§! ස්වයං 

³Fයා අවස්ථා උ�පාදනය FIම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     50,000.00           100% I 100%

H67431154501 6/20/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, ගා�ෙ�ගම, තDE� 

G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ ශා!� හ�ස්ච!ද මහ�8යෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර ලබා[ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     20,000.00           100% I 100%

H67431154502 6/20/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, ඌ�ගල, ධHමාෙලෝක 

මාවත ප�ං� අh ආදාය ලාÑ �. ºය!ත �ෂ්පmමාර මහතාෙW 

lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     14,956.00           100% I 100%

H67431154503 6/20/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, ඉං��යව�ත, ජන 

උදාන ග මානය ප�ං� අh ආදාය ලාÑ සර� mමාර �ය�ස්ස 

මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස 

ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     15,000.00           100% I 100%



H67431154504 6/20/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ඉං��ය, �E� උයන, 

ෙනො.383 l G�නෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ එස්. ඩ�. ෙසේනක 

�ව! ෙ;ශºය මහතාෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා 

Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� Xවාස ආධාර ලබා[ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     14,640.00           98% I 100%

N67431154505 11/1/2016

ඉං��ය පා.ෙ�. ෙකො=ඨාසෙO ප�ං� අh ආදාය ලාÑ 

�;ගලP!ෙW lවන ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ආධාර 

ලබා[ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං��ය -                     50,000.00           100% I 100%

N67422964500 12/21/2016

ෙකොළඹ �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාË ස්වයං ³Fයා අෙ©f�ත 

ත�ණ ත�jය! සඳහා වෘ��ය ��9 වැඩසටහ! පැවැ�Zම

125,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     122,000.00         98% I 100%

H67431165500 6/29/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     496,868.00         99% I 100%

H67431165501 8/29/2016

ක~තර �ස්ÈfකෙO අh ආදාය ලාÑ �;ගලP!ෙW lවන 

ත��වය උසස් FIම සඳහා Xවාස ෙගොඩනැං�මට අවශ� 

Xවාස ආධාර ලබා[ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

Xවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     397,468.00         99% I 100%

N64452308500 5/24/2016

ජා-ඇල ප.ෙ�. ෙකො=ඨාෙශO උWගස්ෙහේන පාර සංවHධනය 

F�ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     4,299,024.76      86% I 100%

N64452308501 5/24/2016

ජා-ඇල පා.ෙ�. ෙකො=ඨෙශO Z{ත පාර සංවHධනය F�ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     4,761,421.13      95% I 100%

H64452330500 10/5/2016

b�~ෙගො8 මාවත කාප= කර සංවHධනය F�ම

9,166,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

H64452342500 5/24/2016

ක~තර පා.ෙ� ෙකො=ඨාෙශO ෙගොනාÃව කවටයාෙගොඩ පාර 

සංවHධනය FIම

1,370,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,228,934.28      90% H 100%



H67672162001 1/7/2016

බස්නා�ර පළා� පධාන ෙ�ක  කාHයාල�ය සැල_  අංශෙO 

සං	යාලෙ�ඛනඥ Xල කාමරය සකස් FIම

43,878.25           

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�)

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) -                     43,878.25           100% I 100%

H63680062500 12/8/2016

üHව පස පාදනයට අදාළ ඉං{ෙ!�මය කාHයය! සඳහා 

Zයද  දැIම

1,000,000.00      

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�)

X.ප.ෙ� 

(ඉං{ෙ!�) 0% O 0%


