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H71152301004 6/1/2017 ��ල��ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 97/එ", ෙහොරගස්*�ල, 

+,ඩැ/ ටය1 වැඩපල ඉ�5��6 ඇ8 ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              94,715.44 95% I 100%

H71152301005 6/1/2017 ��ල��ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නැෙගනEර කFවා5"Gව, ප�Hය 

පාර ෙපො9 මා1ගය තාර දමා සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            217,056.00 87% I 100%

H71152301006 6/19/2017 ��ල��ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 56, බඩ�ගම - මරදගහ*ල 

මා1ගෙ� ෙපො9 නාන Hඳ අසH6 ඇ8  ෙපො9  අNO මා1ගය 

සංව1ධනය =>ම

           225,000.00 ප.පා.ෙකො. ��ල��ය 

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% H 100%

H71152301007 6/1/2017 ��ල��ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 86, PQ*�ල එෙගොඩ ෙගදර 

ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            150,000.00 100% I 100%

H71152401008 7/4/2017 ��ල��ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 97ඒ, ෙබෝ*ගTමන වසෙT 

ෙහොරගස්*�ල  පාථ,ක VදWාලෙ�  Xඩා ��ය අසH6 ගමට 

�Vෙසන අFY පාර ෙපො9 මා1ගෙ�  පැ8 බැTමZ ඉ�=>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            135,194.00 68% H 100%

N71152301009 7/19/2017 ��ල��ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 84, තT,ට, ෙව6ෙ?\වYෙY 

 ලZෂ්ම6 ජය6ත මහතාෙ/ _වස අසH6 �ෙවන ෙපො9 මා1ගය 

ෙකො6X� =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            171,853.00 86% H 100%

H71183101010 10/13/2017 ��ල��ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බඩ�ගම තැපැ� කා1යාලය අසල 

රජය  සN ඉඩෙT  �E� පජා ශාලාව සඳහා V9Hය ලබා `ම

             25,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

��ල��ය

                         -                          -   0% A 10%

2017 - �යා�මක වැඩසටහන



N71152301011 9/27/2017 ��ල��ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  එT.ඒ.ෙb. ජයcර මාවත �E� 

කබරයාෙගොඩැ�ල Vමලd5 මහතාෙ/ _වස අසH6 යන ෙපො9 

මා1ගෙ� ඉ85 ෙකොටස සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% A 10%

H71134202001 6/16/2017 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 68/ඒ මහ ඇYගාල පෙ?ශෙ�  

පජා ජල වWාපෘ8යZ  fයාYමක =>ම

           945,000.00 අමා.ෙ�. පජා ජල 

ෙදපා1තෙT6

Nව

                         -                          -   0% A 10%

H71134102005 9/4/2017 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අංක : 93 ඒ උ/ක�රාන  ගාම _ලධා5 

වසෙT  දැනට ඉ�කර ඇ8 පාiය ජල HෙදE ජලය පෙ?ශවා\6ට 

ලබා `ම සඳහා ජල ටැං=යZ ඉ�=>ම

           750,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% Q 0%

H71152302006 6/16/2017 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ආlඅTබලම mණව1ධන මාවත ෙපො9 

මා1ගෙ� පැ8 කාo සංව1ධනය =>ම

           170,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            133,121.10 78% I 100%

H71141202007 8/2/2017 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කpවා5"Gව, කටාන පාෙ?@ය සභාව  

සN ඉඩෙT �E� කඳවල ගාq6 ෙවස්� එක*N පජා ශාලා 

ෙගොඩනැr�ලට V9Hය ලබා `ම

             18,847.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              18,846.80 100% I 100%

H71141202008 6/16/2017 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  කටාන, ඇYගාල, mO 

ආරstෙ/වYත, අංක : 44/02 E ප�ංt අu ආදායT ලාv පාස� 

අධWාපනය ලබන දOව6 d�න අdත ච,6ද ෙබොZස් මහතාෙ/ 

_වසට V9Hය ලබා `ම

             17,997.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -              17,997.00 100% I 100%

N71152302009 9/12/2017 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  කටන, ක�රාන, OZඅYතන හ6�ෙ�, 

උpඅTබලමවYත ,oව6ෙගොඩ මා1ගෙ� dට උpඅTබලම දZවා 

ෙකොටස ෙකො6X� =>ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% H 100%

N71152402011 9/12/2017 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 143ඒ ගාම _ලධා5 වසෙT දxQ 

කyනායක - \zව නගර සභාවට අයY ජයව1ධනGර අpYපාර 100m 

�ග කාQව ෙකො6X� කර ජලය බැසයාම සඳහා සකස්  =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කyනායක - 

\zව නගර 

සභාව

                         -                          -   0% C 60%

H71152302012 11/20/2017 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙතෝ"Gව අ}OවYත ඊq6 මහතාෙ/  

_වස ෙදසට �ෙවන  ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%



H71152302013 11/20/2017 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙතෝ"Gව අ}OවYත ඇත� 

මහY,යෙ/ _වස ෙදසට �ෙවන ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය 

=>ම

             87,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

H71152303001 6/16/2017 �ග*ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  මැද ��පන 162�, ගාමෙසේවා වසෙT 

මාෂ� මාවෙY ව5පනT අංක 7/7  යාබද ෙපො9 අNO මා1ගය 

ෙකො6X� =>ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. �ග*ව මහ 

නගර  සභාව

                         -                          -   0% D 80%

N71183103003 8/9/2017 �ග*ව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  �ග*ව මහ නගර සභාවට අයY �,ෙ� 

�E� බටEර පළඟNරය පජා ශාලා මධWස්ථානයට V9Hය ලබා `ම

             30,000.00 ප.පා.ෙකො. �ග*ව මහ 

නගර  සභාව

                         -                          -   0% Q 0%

N71141203004 8/31/2017 �ග*ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙපෝරෙතොට, තZ=යා පාර, අංක : 

58/9 E ප�ංt අu ආදායT ලාv පාස� අධWාපනය ලබන දOව6 

d�න  එT.ඒ.�. බා� මහY,යෙ/ _වසට  V9Hය ලබා `ම

             18,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -              17,996.80 100% I 100%

N71183103005 8/24/2017 �ග*ව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� �ග*ව නගර සභාවට අයY �,ෙ� 

�E� මැද��පන ෙබෙහY  ශාලාවට V9Hය ලබා `ම

             30,000.00 ප.පා.ෙකො. �ග*ව මහ 

නගර  සභාව

                         -                          -   0% Q 0%

N71152303006 9/27/2017 �ග*ව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  අංක : 16/12, ප�Hය පාර, ෙපෝරෙතොට 

ප�ංt එT.එෆ්.එT. 5Tසා6 මහතාෙ/ _වස ඉ�5��6 �ෙවන  ෙපො9 

මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           150,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග*ව                          -                          -   0% C 60%

N71152303007 9/27/2017 �ග*ව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 27/3,  ශා6ත ලාසරස් පාර, 

රPමානා පyමග, �ග*ව ප�ංt බා� මහY,යෙ/ _වස ඉ�5�ට dට 

අංක : 28/ඒ, ශා6ත ලාසරස් පාර, රPමානා පyමග, �ග*ව ප�ංt 

රහ්මN�ලා _වස දZවා � ෙපො9 මා1ගය සවං1ධනය =>ම

             45,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග*ව                          -                          -   0% C 60%

N71141203008 11/10/2017 �ග*ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ග*ව ෙකොyව Xඩාංගනය අසල 

ෙවරෙ� �වර වෘY8ෙ� ෙය` d�න �වර ජනතාවෙ/ �වෙනෝපාය 

මා1ග නංවා�ම අර*Q කරෙගන එම මාp ෙ��ම d9 කරන ෙකොටස 

සඳහා V9Hය ලබා `ම

           159,000.00 පා.ෙ� V.G.ස                          -                          -   0% A 10%

H71152304002 8/29/2017 ,oව6ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝ��Eyවල ෙද_ය ජනපදය 

මැ�6 �ෙවන  ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ,oව6ෙගොඩ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                     99.00 0% I 100%



H71152304003 7/20/2017 ,oව6ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� උ6නාOව පජා  ශාලාව අසH6 

ප6සල පාෙ1 පළ* පyමග ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. ,oව6ෙගොඩ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   491.00 0% C 60%

N71152304004 7/20/2017 ,oව6ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අTබලම කැෙ� +සාන �,යට 

යන ෙපො9 පාෙ1 ෙකොටසZ ෙකො6X� =>ම

             84,000.00 ප.පා.ෙකො. ,oව6ෙගොඩ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                     83.00 0% I 100%

H71152304007 8/9/2017 ,oව6ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මැඩෑ*�ල උNර සණස පාෙ1 

ඉ�5යට ක6ද උඩ x*9 මහතාෙ/ _වස අසH6 �ෙවන  ෙපො9 

මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           240,000.00 ප.පා.ෙකො. ,oව6ෙගොඩ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% B 35%

H71134104008 8/24/2017 ,oව6ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වළකහHය?ද d5Vමන  

ෙව6ෙ?\  ඉඩෙT ෙපො9 කට�N සඳහා ෙව6කර ඇ8 ෙකොටෙසේ නල 

HඳZ ඉ�=>මට ශකWතා වා1තාවZ ලබා ගැiම

             50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

,oව6ෙගොඩ

                         -                          -   0% B 35%

H71134104009 8/24/2017 ,oව6ෙගොඩ  පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොරස මංස6�ෙ�  ඇ8  

ෙපො9 ඉඩෙT  නල HඳZ ඉ�=>මට ශකWතා වා1තාවZ ලබා ගැiම

             50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

,oව6ෙගොඩ

                         -                          -   0% B 35%

H71183105002 5/4/2017 �>ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පස්යාල, cර�5යක6ද 8�රාෙගොඩ  

ෙපො9  පජා ශාලාෙ� ඉ85 සංව1ධන කට�N d9 =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                     98.00 0% I 100%

H71134205003 11/7/2017 �>ගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 14�, ෙබෝතෙ�, පහලගම බටEර 

ගාම _ලධා5 වසෙT ෙකොස්ෙහේ6ක6ද පාiය ජල  වWාපෘ8ෙ� ඉ85 

කට�N d9 =>ම =>ම

           185,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                          -   0% O 0%

H71152305006 9/4/2017 �>ගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 21, මඩබාVට ඉහළ ගාම 

_ලධා5 වසෙT සංජය ෙසේනා�ර මාවත  ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� 

=5ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. �>ගම  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            494,470.00 99% I 100%

H71152305007 6/6/2017 �>ගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 21, මඩබාVට ගාම _ලධා5 

වසෙT �>ගම දංඕVට මා1ගෙ� මඩබාVට ස�පකාර පාෙ?�කය 

අසH6 වැ� ඇ8 ෙපො9 අNO මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. �>ගම  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            244,728.09 98% I 100%



H71152305009 6/16/2017 �>ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඉ� පරෙ" වැවෙහේනවYත, 3 වැ_ 

පyමෙ/ පළ*  ෙපො9  හරස් මා1ගෙ�  පැ8 බැTම ඉ�=>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% C 60%

H71152305010 6/16/2017 �>ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 31\, ඇ�ෙහේන ගාමෙසේවා 

වසෙT ඇ�ෙහේෙ6 කOණා8ස්ස මහතාෙ/ _වස අසH6 වැවට 

�Vෙසන ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           234,000.00 ප.පා.ෙකො. �>ගම  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   232.00 0% H 100%

N71141205011 11/7/2017 �>ගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  අu ආදායT ලාv පාස� අධWාපනය 

ලබන දOව6 d�න  _ෙවස්  සඳහා V9Hය  ලබා `ම ( අදාල අu 

ආදායT ලාv6ෙ/ නාම ෙ�ඛණය අ*ණා ඇත )

             60,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -              36,000.00 60% B 35%

H71141205012 8/8/2017 �>ගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  20\ ෙ�වැ�ෙද_ය ගාම _ලධා5 

වසෙT අංක : 137/1/9, �හා5 මාවත, oවර පාර, ෙ�වැ�ෙද�ය 

ප�ංt �.ඇT. ස 1 මහතාෙ/ ඉඩමට ආස6නෙ� ඇ8 ෙපො9 අNO 

මා1ගෙ� ගමනා ගමනයට හා _වැdය6ට බාධාවZව පව8න V9H 

කQව Vතැ6 =>ම

             54,461.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -              54,461.00 100% I 100%

N71134205013 11/8/2017 �>ගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 01 ෙලෝFවාෙගොඩ ගාම _ලධා5 

වසෙT ස¡6 මාවත සහ ,E¡ මාවත ෙපො9 මා1ගවල නල ජල 

පහ+කT  ලබා ගැiමට නල  මා1ගය  `1ඝ =>ම - පළ*  අ�යර

           170,539.00 අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

N71141205016 11/10/2017 �>ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අu  ආදායT ලාv  ප��වල  පාස� 

අධWාපනය ලබන දOව6 d�න _ෙවස් සඳහා V9Hය ලබා `ම ( නාම 

ෙ�ඛණය අ*ණා ඇත )

           200,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම 0% O 0%

H71152306001 3/29/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අYතනග�ල 264 මා ඉ�ල 

පෙ?ශෙ�  ෙපො9 මා1ගය ප8සංස්කරණය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

           250,000.00                        -   0% B 35%

H71152306002 5/2/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මා ඉ�ල පෙ?ශෙ�  6 වන 

පyමග ෙපො9 මා1ගය ප8සංස්කරණය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

           250,000.00                        -   0% C 60%

H71152306003 3/29/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැHකඩ*�ල වටර�T මාවත 

ෙපො9 මා1ගෙ�  ඉ85ව ඇ8  ෙකොටස ප8සංස්කරණය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% C 60%



H71152306004 5/2/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාතලාන ෙයො�6 _ෙZතනය 

අසH6 ෙවලට යන ෙපො9 පාර ප8සංස්කරණය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% D 80%

H71152306005 5/2/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ර6ෙපොxණගම _වාස 

ෙයෝජනා කමෙ� ඒ/ඒ/9 කලාපෙ�  ෙපො9  වා5 මා1ගය  

ප8සංස්කරණය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% C 60%

H71183106006 6/30/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �වල පජා ශාලා ෙගොඩනැr�ල  

සංව1ධන  =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% B 35%

H71183106007 6/30/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  Oව6Gර   පජා ශාලා 

ෙගොඩනැr�ල  සංව1ධන  =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% B 35%

H71183106008 6/30/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පYතලෙගදර ධTමාන6ද මාවත 

 පජා ශාලා ෙගොඩනැr�ල  සංව1ධන  =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% D 80%

F71183806009 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අYතනග�ල පාෙ?@ය සභාවට 

අයY ෙ�ය6ෙගොඩ මහජන Gස්තකාලයට ෙපොY ලබා `ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              25,000.00 100% I 100%

H71152306010 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කyවස්ෙගොඩ පාෙ1 අNO 

මා1ගෙ� ( මාp ෙවළඳාT කරන =5 මහතා ) _වස අසH6 �ෙවන  

ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            199,285.20 100% I 100%

H71152306011 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කල���ය ඇ�ලල*�ෙල6 

oවර පාරට �ෙවන ෙවල මැ�6 වැ� ඇ8  ෙපො9 මා1ගෙ� ඉ85 

ෙකොටස සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            248,613.50 99% I 100%

H71152306012 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 356 �යකෙq වuෙහේන ෙපො9 

මා1ගය සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            100,000.00 100% I 100%



H71152306013 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොස්කඳවල ඉ9ර  ෙපො9 

මා1ගෙ�  ඉ85 ෙකොටස සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              99,591.43 100% I 100%

H71152306014 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  එ�ලZකල, ෙගොඩගම 

දංකහYත ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            199,245.20 100% I 100%

H71152306015 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙ�ය6ෙගොඩ ප��ෙගොඩ 

ක9OගහවYත ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              98,763.00 99% I 100%

H71152306016 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙ�ය6ෙගොඩ එpවා��ය පාසැල 

අසල ඇල මා1ගය අසH6 �ෙවන ච6දන *ද6නායක මහතාෙ/ 

_වස ෙදසට �ෙවන  ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

           200,000.00          198,966.70 99% I 100%

H71152306017 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙ�ය6ෙගොඩ එpවා��ය 

නරනා��ය වස6ත මාවත ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              99,285.42 99% I 100%

H71152306018 4/6/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙ�බඩග�ල ප6සල පාෙ1 

ෙපො9  අNO මා1ගෙ� ඉ85 ෙකොටස සංව1ධනය =5ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            148,063.02 99% I 100%

H71152306020 4/25/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙ�ය6ෙගොඩ මගෙලෙගොඩ 

cරෙකෝ6 වYත �E� ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            191,913.00 96% I 100%

H71141206021 5/25/2017 අYතනග�ල පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙ�ය6ෙගොඩ, ,කාෙඩෝවYත, 

අංක : 50/2  E ප�ංt අu ආදායT ලාv පාස� අධWාපනය ලබන 

දOව6 d�න ෙZ.�. චාම� Vෙbdංහ මහY,යෙ/ _වසට V9Hය  

ලබා `ම

             18,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -                          -   0% B 35%

H71152306022 6/16/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබT*�ල  මාෙහේන  පාර ෙපො9 

මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           230,000.00 ප.පා.ෙකො. අYතනග�ල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            230,000.00 100% I 100%



N71152406023 10/16/2017 අYතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 313 ෙගොරකෙද_ය ෙපො9 

අNO මා1ගෙ� ෙකලවර ෙබොZxව ඉ�5=>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71141206024 11/2/2017 අYතනග�ල  පා .ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  රජය සN ඉඩෙT �E� 

OZමෙ� ගාම සංව1ධන ස,8 ශාලාවට V9Hය ලබා `ම

             22,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම 0% O 0%

H71152307001 6/16/2017 ගTපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැHෙ�5ය බටEර +ද1ශනාරාම 

මා1ගෙ� x�Zකැ�ය වYත මා1ගෙ� ෙගොඩෙහොර වYතට අ¥8 

අNO මා1ගෙ� ෙදවන ෙපො9 මාවත ෙකො6X� =>ම

           284,000.00 ප.පා.ෙකො. ගTපහ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% D 80%

H71152307002 6/16/2017 ගTපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� +ෙTද මාවෙY ෙපො9 අNO මා1ගය 

ෙකො6X� =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ගTපහ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% D 80%

H71152307003 7/4/2017 ගTපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අ*Qෙගොඩ උNර ෙ"මරYන මහතාෙ/ 

_වස ෙදසට �ෙවන ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           325,000.00 ප.පා.ෙකො. ගTපහ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% H 100%

N71152307005 10/10/2017 ගTපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අFYගම-ෙබෝග*ව ෙබTමල _ම� 

මහතාෙ/ _වස අසH6 යන ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ගTපහ මහ 

නගර  සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71152307006 10/10/2017 ගTපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහනරYෙගොඩ, ෙදෙවෝVට පළෙව_ 

හරස් පyමෙ/ �E� xලNංග මහතාෙ/ _වස ෙදසට �ෙවන ෙපො9 

මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ගTපහ මහ 

නගර  සභාව

                         -                          -   0% C 60%

N71152307007 10/10/2017 ගTපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පරක6ෙද�ය, ගමමැ?ද  පාර ෙපො9 

අNO මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ගTපහ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71152307008 10/10/2017 ගTපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 242/�, ඇඹරpව දxණ, 

,�ලගහවYත  ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ගTපහ  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% A 10%



N71152307009 10/10/2017 ගTපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අFYගම-ෙබෝග*ව, ෙහොරෙගො�ල, 

ෙගො6ගහෙද�ය ෙව�යාය අසH6 යන ෙපො9 ඇළ මා1ගෙ� පැ8  

බැTම ඉ�=>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ගTපහ මහ 

නගර  සභාව

                         -                          -   0% A 10%

H71152308001 3/10/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  යZකuව සාම මාවතට යාබදව ඇ8 

මා1ගය ෙකො6X� කර යාබද ෙබොZxව  සංව1ධනය  =>ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   269.00 0% I 100%

H71152308002 3/16/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  කඳාන නාෙගොඩ ෙරෝහල පාර පළ* 

පyමග අංක : 21/ඒ H�නය සඳහ6 ෙපො9 අNO මා1ගය හරහා ෙප�� 

කාQ ප?ධ8ය සංව1ධනය =>ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   136.00 0% I 100%

H71152308003 3/10/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  බyවYත නාරංෙගොඩපාpව V§ත 

මාවෙY ෙපො9 අNO  මා1ගය  සංව1ධන   =>ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            285,295.34 95% I 100%

H71152308004 3/10/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නාරංෙගොඩපාpව ගැ*Q මාවත ෙපො9 

අNO  මා1ගෙ� ෙකොටසZ  සංව1ධනය =>ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            296,509.37 99% I 100%

H71152308005 3/10/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  කඳාන ජයසමOගම ආ_යාක6ද 

+සාන �,යට යාබද ෙපො9 මා1ගය  සංව1ධනය =>ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            295,751.37 99% I 100%

H71152308006 3/10/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  රාගම අරHය උයන ෙපො9 අNO 

මා1ගය තාර දමා සංව1ධනය =>ම.

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            247,198.56 99% I 100%

H71152308007 3/10/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම බYගT*�ල 5 වන පyමග  

ෙපො9  මා1ගය සංව1ධනය =>ම.

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            199,849.87 100% I 100%

H71152308008 3/10/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම ෙ"රල6ද අFY මාවත 1 වන 

ෙපො9 අNO මා1ගෙ� අවසාන ෙකොටස  සංව1ධනය =>ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   299.00 0% I 100%



H71152308009 3/16/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  වැHගT��ය ගෙ¨*�ල පාෙ1 ස1පස් 

ස්ෙ�ෂ6 එක ඉ�5�ට ශා6ත >ටා මාවත අසල අංක : 819 _වස 

අසල  ෙපො9 අNO මා1ගය  සංව1ධනය =>ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            293,492.87 98% I 100%

H71152308010 3/13/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  බyවYත මැ?ෙ?ෙගොඩ _හා� 

මහතාෙ/ _වස අසල ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              99,546.29 100% I 100%

H71152308011 4/5/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන උNO බටගම d5ෙලන වYත 

පyමග ෙපො9 මා1ගෙ� ඉ85 ෙකොටස සංව1ධනය =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% H 100%

H71152408012 4/7/2017 ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම පධාන මා1ගයට යාෙවන ෙපො9 

අNO මා1ග 1 සහ 2 යාවන xඩා පාලෙT ඉ85 සංව1ධන කට�N d9 

=>ම

           550,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   517.00 0% I 100%

H71182108013 4/21/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජාඇල පාෙ?@ය සභාවට අයY ඉඩෙT 

�E� දxQ _ව6දම රබ1වYත Xඩාංගනෙ� �E� අYප69 Xඩා 

��ෙ� ඉ85 සංව1ධන කට�N d9 =>ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% C 60%

H71152308014 4/21/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන ෆා8මා මාවෙY ජයලY 

ඇ6ටi මහතාෙ/ _වස අසH6 හැ> දxණට ඇ8 ෙකො6X� පාෙ1 

ඉ85 ෙකොටස  ෙකො6X� =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   247.00 0% I 100%

H71152308015 6/16/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� යZකuව ප6සල පාර 3 වන ෙපො9 

අNO පාර සංව1ධනය =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                     98.00 0% I 100%

N71152408016 9/19/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන, බාල�5ය මාවත, ජයෙ� 

ෙb+_  කඩය අසල ජලය බස්නා ෙපො9 කාQ මා1ගය සංව1ධනය 

=>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71141208017 11/10/2017 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අu ආදායT ලාv  පාස� අධWාපනය 

ලබන දOව6 d�න අංක : 189/�/4 E ප�ංt ඩ©.�. _ෙරෝෂª 

මහY,යෙ/ _වසට V9Hය ලබා `ම

             19,500.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -                          -   0% O 0%



H71152309001 6/6/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වYතල පා.ස. ට අයY වැHසර 

වැ�ලෙහේන 6 වැ_ පyමග පළ* අNO පාර ෙපො9 මා1ගය තාර දමා 

සංව1ධනය  =>ම

           450,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   449.00 0% H 100%

H71152309003 4/7/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  xOxලාව ශා6ත ෙසබස්8ය6 

මාවෙY ආබා�ත රණVO d5ෙසේන මයාෙ/ _වස අසල ෙපො9 

මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% H 100%

H71152309004 4/25/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇලක6ද හැ,�ට6 පාර E/ගහ 

වYත පාර ෙකො6X� =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                     99.00 0% I 100%

H71152309005 4/25/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පරණTබලම කඩවල ගාමෙ� ඇල ළඳ 

dට දxණට ගම6 කරන පළ*වන ෙපො9  අNO මා1ගය  �«සකර 

=>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                     99.00 0% I 100%

H71152409006 4/25/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බ6� පාර ෙබොZxව ෙදපස ෙපො9  

කාQව ප8සංස්කරණය =>ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   145.00 0% I 100%

H71152309007 4/25/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෆා8මා මාවෙY හරස් පාර O¬m මාවත 

ෙපො9 මා1ගය  සංව1ධනය =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                     96.00 0% I 100%

H71152309008 4/25/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� හැඳල බලගල පාෙ1  අෙශෝකාරාම 

ෙපො9 මාවෙY කාQ ප?ධ8ය සකස් =>ම

           125,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   119.00 0% H 100%

H71152309009 4/25/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  6ෙක6ද මහා VදWාලය අසH6 

ඇ8  6ෙක6ද Nuෙ�ෙගදර මා1ගෙ� වමට  ඇ8 ශා6ත ලාසරස් 

ෙපො9 අNO මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           270,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   268.00 0% I 100%

H71152409010 6/16/2017 වYතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  6ෙක6ද පYතෑ6 ෙ��ල අF86 

ඉ�කල ෙබෝZxෙ� ගලායන ජලය බැසයාම සඳහා ෙදපස ග� බැ, 

ඉ�කර සංව1ධනය =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                   250.00 0% I 100%



N71152309011 10/11/2017 වYතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 173, �ග*ව පාෙ1, Nඩැ�ල 

හ6�ය ප+කර  හ*වන ටය1 කඩය අසH6 ෙගYෙසවන 

ෙ?වස්ථානයට යන ෙපො9 පාර  �ට1 75 Z පමණ ෙකො6X� =>ම

           350,000.00 ප.පා.ෙකො. වYතල   

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% O 0%

H71152310001 4/6/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහර පා.ස. ට අයY එෙqර*�ල dp,ණ 

මාවත ෙපො9 අNO මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            199,393.00 100% I 100%

H71152310004 5/4/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහර, oෙ/ෙගොඩ දවටගහවYත  ෙපො9  

මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            497,570.00 100% I 100%

H71152310005 5/4/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 246ඒ-කැ6දHය?දපාpව බටEර,  

GනWව1ධන ෙබෞ?ධ මධWස්ථාන ශාලාව අසල වටර�T පාර  ෙපො9 

මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           600,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            599,792.60 100% I 100%

H71152310006 6/16/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� =5�වැල බස් මා1ගෙ� ෙහොරගස් ෙදක 

හ6�ෙය6 ගT ෙදොළහ හ6�ෙය6 වමට ඇ8 පළ*  පyමග , කTමල 

පාර ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           310,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% H 100%

H71152410007 8/30/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහර oෙ/ෙගොඩ මහා VදWාල මා1ගෙ� 

ජය68 මහY,යෙ/ _වස ඉ�5�ට ඇ8 ෙපො9 මා1ගෙ� කාQව 

සංව1ධනය =>ම

           400,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% O 0%

H71152310008 7/4/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� =5�ලවල බටEර ගාම _ලධා5 වසෙT 

රdක ¯යද1ශන මහතාෙ/ _වස අසH6 �ෙවන ෙපො9 මා1ගය 

සංව1ධනය =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% H 100%

H71152310009 7/25/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙපොxණ හ6�ෙය6 හැ> මැ?ෙ?ෙගොඩ 

ච6ෙදස්න ෙවද මහතාෙ/ _වස අසල ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           350,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% B 35%

H71152310010 7/25/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැ6දHය?දපාFව ග�වල හ6�ෙ� dට 

ෙYවYත මා1ගෙ� ෙසේසත කඩය  ඉ�5�ට ෙවoර මහාතාෙ/ _වස 

ෙදසට යන ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% B 35%



H71152310011 7/25/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �5යපාFව බyෙහේන මා1ගෙ� 01 වන 

පyමග ෙපො9 මා1ගෙ� ඉ85 ෙකොටස ෙකො6X� =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% B 35%

H71152410012 10/20/2017 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� පහළ කරගහ*ණ ආd5 මාවත  ෙපො9 

අNO මා1ගෙ� ධ1මෙසේන මහතාෙ/ ඉඩම අසH6 ඇ8  පැ8  

කාQව  සංව1ධනය =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% B 35%

H71141210013 8/8/2017 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ගTපහ, නාරංවල, අංක : 219/4/\/1/�/1 

E ප�ංt අu ආදායT ලාv පාස� අධWාපනය ලබන දOව6 d�න 

එස්.ඒ.එස්. මාලi ෙ"රා මහY,යෙ/ _වසට  V9Hය ලබා `ම

             18,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම 0% O 0%

N71152310015 10/24/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 245ඒ, �5යපාpව දxණ, ෙසේරT  

මාවෙY dට ෙපර*ණ මාවත දZවා �ෙවන ෙපො9 මා1ගෙ� දxණ 

පසට ඇ8 19N5 කOණාෙසේන මහතාෙ/ _වස ෙදසට �ෙවන ෙපො9 

මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           400,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

N71152310016 10/24/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, බ¨ඩාරවYත, ෙසේරT මාවෙY 

දxණට ඇ8 ජයdංහ මහතාෙ/ _වස ෙදසට යන ෙපො9 අNO මා1ගය 

ෙකො6X� =>ම

           350,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

N71141210017 11/2/2017 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අu ආදායT ලාv පාස� අධWාපනය 

ලබන දOව6 d�න  වෑෙබොඩ, අංක : 149/� E ප�ංt 

එස්.එස්.එස්.ආ1.�.�.\. ද1ශª මහY,යෙ/ _වසට V9Hය ලබා `ම

             18,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම 0% O 0%

N71152310018 11/9/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 245ඒ  ගාමෙසේවා වසෙT ස්ව1ණ 

ෙපෙදස දxQපස ෙපො9 අNO මා1ගය  ෙකළවර සංව1ධනය =>ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

N71152310019 11/9/2017 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකෝ�වYත +Oවමට �ට1 50 Z පමණ 

956 �E� ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

H71152311001 10/17/2017 ෙදොTෙ" පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අoරාෙගොඩ, ගැටක6ද ෙවද මාවත 

ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           479,871.50 ප.පා.ෙකො. ෙදොTෙ"  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            431,684.40 90% I 100%



H71152311002 10/17/2017 ෙදොTෙ" පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මැ?ෙ?ගම Oව6 මාවත අoරාෙගොඩ 

ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           280,004.50 ප.පා.ෙකො. ෙදොTෙ"  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            252,004.10 90% I 100%

H71152311003 4/25/2017 ෙදොTෙ" පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙදොTෙ" බංගලාෙහේන dට 

ෙහොෙ1ෙපොYත ටා6ස්ෙපෝමරය  අසල ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොTෙ"  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% D 80%

H71152311004 6/1/2017 ෙදොTෙ" පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 404/ඒ ගෙ6ෙගොඩ ගාම _ලධා5 

වසෙT Hයෙ6ගම රං§Y මහතාෙ/ _වස ඉ�5�ට ෙපො9 මා1ගය 

සංව1ධනය =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොTෙ"  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              98,262.20 98% I 100%

H71152311005 6/16/2017 ෙදොTෙ" පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 387ඒ, 8²5ගම ගාම ෙසේවා 

වසෙT 8²5ගම 85වානා ප6සල පාෙ1 ෙව�යායට ෙමෙගොl6 

�E� ක¡ ගැටය සEත ෙපො9 පාර ෙකො6X� =>ම

           280,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොTෙ"  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            276,356.00 99% D 80%

N71141211007 9/27/2017 ෙදොTෙ" පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  xමා5*�ල, ³ෙගොඩ ´Tමා *ස්HT 

ප�Hය සN ඉඩෙT ප�ංt අu ආදායT ලාv පාස� අධWාපන ලබන 

දOව6 d�න _ෙවස්  සඳහා V9Hය ලබා `ම ( ප8ලාv නාම 

ෙ�ඛණය අ*ණා ඇත )

           196,214.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -            196,214.00 100% I 100%

N71141211009 11/15/2017 ෙදොTෙ" පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  අංක : 347/03/1, අලපලාVලවYත, 

Vහාරx�ර, =5�වැල   ප�ංt අu ආදායT ලාv පාස� අධWාපනය 

ලබන දOව6 d�න  ඩ©.�.අ¥. පනා69 මහතාෙ/ _වසට V9Hය 

ලබා `ම

             25,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -                          -   0% O 0%

H71152312001 5/9/2017 µයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� µයගම ඉහළ µය6Vල  මංකඩ පාර - 

රණVO ජය6ත මාවත ෙපො9 අNO මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. µයගම  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% H 100%

H71152312002 6/16/2017 µයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ගහවYත බටEර රණdංහ මාවෙY 4 

වැ_ පyමග, අංක : 91, ඩ©.�. _හා� මහතාෙ/ _වස අසල ෙපො9 

මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. µයගම  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -                          -   0% D 80%

H71152312003 7/4/2017 µයගම  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙද�ෙගොඩ අpෙබෝVල පාෙ1 රdක 

මහතාෙ/ _වස �E�  ෙපො9 මා1ගය ෙකො6X� =>ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. µයගම  

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%



N71152312004 8/19/2017 µයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප*QVල ෙගෝනවල 8ස්ස ෙපො9 මාවත 

ෙකො6X� =>ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. µයගම  

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

H71152413001 3/31/2017 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැළ�ය, ෙප8යාෙගොඩ, මෑවැ�ල 

පාර, අංක : 416 H�නෙ� ප�ංt ජය6ත Vකමd5  මහතාෙ/ _වස 

ෙදසට යන කාQ ප?ධ8ය සකස් =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -              94,113.00 94% I 100%

H71152313002 6/16/2017 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වරාෙගොඩ ජය8ලක මාවෙY අංක : 

516/1, ෙනV� ෙපෙ1රා මහතාෙ/ _වස අසH6 යන ෙපො9 අNO 

මා1ගය ෙකො6X� =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            124,530.80 62% I 100%

H71141213003 7/3/2017 කැළ�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කැළ�ය, 

dංහාර*�ල, ෙමෝලවYත, අංක : 60 H�නෙ� ප�ංt �.ඩ©.ෙපෙ1රා 

මහතාෙ/  ඉඩම හරහා ඇ8 ෙපො9 මා1ගෙ� ඇ8 V9H සැප�ම ෙවනස් 

=>ම

             16,000.00 පා.ෙ� V.G.ස                          -              15,270.00 95% C 60%

H71183121001 6/23/2017 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙකොළඹ 15 මාදT��ය පාර =�ලා 

ඇල _වාස සං=1ණය ඇ8 මල නාHකා ප?ධ8වල �ය6 

ප8සංස්කරණය =5ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

                         -                          -   0% A 10%

H71183121003 4/10/2017 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� G?ගල¥6ෙ/ ස_පාරZෂක කට�N 

පව1ධනය =5ම සඳහා ෙකොළඹ 12,අ©9� හ,q c�ය, අංක 41 වYත 

ෙපො9 වැd=H ප?ධ8ය අFYවැlයා =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

           164,048.18                        -   0% I 100%

H71141221006 11/8/2017 පාස� අධWාපනය ලබන දOව6 d�න අu ආදායTලාv ප��වලට 

අයY _වාස සඳහා V9H සTබ6ධතාවය ලබා ගැ_ෙT වැඩසටහන 

යටෙY ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අu ආදායTලාv _වාස වල 

ප�� සඳහා V9Hය 

ලබා`ම

           110,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම 0% O 0%

N71182121007 11/21/2017 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 02,ස්yව� V�ෙ�,අංක 

42/31 B දරණ ස්ථානෙ� අ1ෂාq ළමා fඩාංගනෙ� වැඩ _ම =5මට 

x��ග� ඇ�Hම සහ ඉ�5පස සහ ප+පස ෙ/�y සV =5ම ෙදවන 

අ�යර

           150,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

0% O 0%

H71152322003 8/23/2017 ෙකොෙළො6නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අlෙහේන 06 ෙපො9 පyමෙ/  

අවසාන ෙකොටෙසේ සංව1ධන කට�N d9 =5ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.*.පා.ස.                          -                          -   0% H 100%



H71152322004 6/14/2017 ෙකොෙළො6නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බැ6lයාවYත,වැ�ලT��ය 

,151/1 _ෙවස් වලට යන ෙපො9 මාවෙY ඉ85 සංව1ධන කට�N d9 

=5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.*.පා.ස.                          -                          -   0% H 100%

H71152324001 7/31/2017 කuෙවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ව�ෙපොල නාම� උයන ෙපො9 පාර 

+9+ ප5� සංව1ධනය 

=5ම

 

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. කuෙවල 

නගර සභාව

                         -                          -   0% H 100%

H71152324002 5/3/2017 කuෙවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වැHVට ශා6ත අ6ෙතෝ_ ෙපො9 

මාවත අග ෙකොටස +9+ ප5� සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කuෙවල 

නගර සභාව

           287,500.00                        -   0% B 35%

H71152324003 5/3/2017 කuෙවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මාලෙ© +dලාරාම පාෙ1 Vශාඛා 

ආරාමය පාර +9+ ප5� සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කuෙවල 

නගර සභාව

           230,000.00          199,446.00 100% I 100%

H71134224004 10/23/2017 කuෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහෝක6දර දxණ ඇව5ෙහේන 

තලංගම වැව ඉ�5�ට අංක 479/A ෙගොV ෙගදර ෙපො9 අNO මා1ගය 

අවසානය දZවා ජලනල ප?ධ8යZ එHම

           195,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                          -   0% A 10%

H71152324005 6/14/2017 කuෙවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කලපpවාව,ආ5යdංහල මාවත, අංක 

294/2/ඒ _වස අසල ෙපො9 මා1ගෙ� ඉ85 සංව1ධන කට�N d9 =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. කuෙවල මහ 

නගර සභාව

           115,000.00                        -   0% A 10%

H71152324006 6/14/2017 කuෙවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බටෙපොත,අංක 226 දරණ _වස 

ඉ�5�ට  ෙපො9 මා1ගෙ� සංව1ධන කට�N d9 =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. කuෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71152324009 8/16/2017 කuෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහොරෙහේන සමනල මාවත අවස6 

ෙකොටස ෙකො6f� කර සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කuෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -                          -   0% H 100%

H71152325003 4/4/2017 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රණවක වYත පාෙ1 අංක 37/3 දරණ 

_වාස අසH6 ඇ8 ෙපො9 පාර සංව1ධනය 

=5ම

 

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           235,000.00          150,000.00 100% I 100%



H71152325004 4/4/2017 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප6_��ය Vරමාවත අංක 409 දරණ 

_වස අසH6 ඇ8 ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය 

=5ම

 

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           150,000.00          146,404.98 98% I 100%

H71152325006 8/15/2017 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප6_��ය ෙබොර�ල පාර වමට හැ5 

ඇ8 අංක 69/1 G.R. ෙපෙ1රා මහYමයාෙ/ _වස අසH6 ඇ8 ෙපො9 

අNO මා1ගය ඉ6ටෙලොZ ග� අ�ලා සංව1ධනය =5ම

           400,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           399,876.76          399,937.76 100% I 100%

H71152325007 8/15/2017 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කල�ෙගොඩ 37/4 H�නය දරණ ෙපො9 

අNO මා1ගය ෙකො6X� =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -                          -   0% A 10%

H71152325008 8/15/2017 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කල�ෙගොඩ1/7, ¯ය6ත ස1Vස් 

ආයතනය අසH6 ඇ8 ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           150,807.40                        -   0% A 10%

H71152325009 8/15/2017 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගලVල වෑකඩ පාර +1ය ගා1q6 

ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           750,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           750,000.00          712,239.93 95% I 100%

N71152325010 9/25/2017 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Vෙbරාම මහ වYත පාර සංව1ධනය 

=5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71152326001 9/4/2017 රYමලාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ග�=ස්ස ගාFපාර අංක 359/1/A 

අසH6 (ෙබq ෙටෝZ ෙ©ක5ය) පට6 ග6නා ෙපො9 අNO මා1ගය 

අංක 359/3 දZවා සංව1ධනය =5ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදEවල 

ග�=ස්ස මහ 

නගර සභාව

0% O 0%

H71152328001 5/3/2017 ෙමොරyව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කyබැ?ද �.µ.අ�Vස් ෙපෙ1රා 

මාවෙY 8ස්ස ෙපෙදස තාර දමා සංව1ධනය =5ම 

 

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙමොරyව මහ 

නගර සභාව

                         -            485,578.78 97% I 100%

H71152328003 7/19/2017 ෙමොරyව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙමොරyව V�ෙලෝරවYත ෙTජ1 

+ස6ත ෙම6lස් මාවත ෙපො9 කාQ ප?ධ8ය ප8සංස්කරණය =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙමොරyව මහ 

නගර සභාව

                         -                          -   0% A 10%



H71152328004 8/24/2017 ෙමොරyව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙමොරyව V�ෙලෝරවYත ෙ?වාන6ද 

පාර fඩාංගන මාවත ෙපො9 කාQ ප?ධ8ය ප8සංස්කරණය =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙමොරyව මහ 

නගර සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71152328005 11/15/2017 ෙමොරyව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ග�=ස්ස ෙතලවල  රාPල මාවත 

අරHය ෙපෙදස අග ෙකොටස ග� ඇ�Hම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙමොරyව මහ 

නගර සභාව

0% O 0%

H71152329001 6/7/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇO�වල Vෙරෝදාර මාවත,ෙදවැ_ 

ෙපො9 පyමඟ සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

           200,000.00                        -   0% H 100%

H71152329008 7/19/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජයGර ජය මාවත 08 වන ෙපො9 

පyමග ඉ85 ෙකොටස ඉ6ට1 ෙලොZග� අNරා සංව1ධනය =5ම

           350,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

           402,483.82                        -   0% A 10%

H71152329009 7/19/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වෑවල ගගබඩ පාර ෙදවන ෙපො9 

පyමග සංව1ධනය =5ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

           575,000.00          486,572.11 97% I 100%

H71152329010 9/12/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වෑවල ස¥ම6ෙq�වYත �V+T 

මා1ගය(ෙ?වාන6ද පාර dට)ඉ6ට1 ෙලොZ ග� අNරා සංව1ධනය 

=5ම

           400,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

           730,250.00          188,512.00 47% D 80%

H71152329011 7/25/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කyවාවල,_ලTමහර,ඉ+O උයෙ6 

කම_ ෙපේමdංහ මහY,යෙ/ _වස අසH6 වන ෙපො9 මා1ගෙ� ඉ85 

ෙකොටස සංව1ධනය =5ම

             53,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ග*ව

 නගර සභාව

             53,000.00            53,000.00 100% I 100%

H71152329012 8/8/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කාHයTමහර ෙද_යවYත ෙපො9 පාර 

සංව1ධනය =5ම

           465,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

           534,750.00                        -   0% A 10%

H71152329013 8/1/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� හැlගම,පහලවYත ෙපො9 මා1ගෙ� 

ඉ85 ෙකොටස +9+ ප5� සංව1ධනය =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

           114,999.00                        -   0% A 10%



H71152329014 8/1/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මඩපාත පාර,ෙකොළ*6න ගාමෙ� 

සම6 ෙපො9 මාවෙY අවසාන ෙකොටස +9+ ප5� සංව1ධනය =5ම

           260,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

           312,025.00                        -   0% H 100%

H71134129015 9/13/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මඩපාත ම� අරඹ මාවෙY ඉ85 

ෙකොටෙසේ dට අවසානය දZවා ෙපො9 මා1ගෙ� ජල නල එHෙT 

සංව1ධන කට�N =5ම

             70,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

N71134229016 9/21/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �«ය6දල නාමප*Qව x*9 මාවත 

ෙහේම6ත xමාර මාවෙY ෙපො9 අNO මා1ගයට පා_ය ජලය ලබා�ම

           115,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                          -   0% A 10%

N71152329017 9/25/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබොරලැස්ග*ව මාලi �ලYdංහල 

මාවෙY සම¹ පy මාවත ඉ85 ෙකොටස සංව1ධනය =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ග*ව

 නගර සභාව

0% O 0%

H71152329018 10/31/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වෑවල ගඟබඩ පළවන ෙපො9 මාවත 

තාරදමා සංව1ධනය =5ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

0% O 0%

N71152329019 10/31/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ප6සල අසH6 ඇ8 ෙකY මග ෙපො9 

මා1ගෙ� අවසාන ෙකොටස ෙකො6f� =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

0% O 0%

N71152329020 10/31/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� දTෙ" වැ�ෙ��ල මා1ගෙ� ෙපො9 

අNO මා1ගය තාර දමා සංව1ධනය =5ම

           350,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

0% O 0%

H71152329025 11/20/2017 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� හ��ට ෙපො�ගස්ඕVට 

*ණම�ගහවYත පාර x��ග� අNරා සංව1ධනය කර ෙදපස කාo 

ප?ධ8ය ප8සංස්කරණය =5ම

           700,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

0% O 0%

H71152330001 4/4/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහෝමාගම මාගTමන 

ඇටඹගහල6ද ෙපො9 මාවත සංව1ධනය 

=5ම

 

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -            148,348.05 99% I 100%



H71152330002 7/26/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� dයඹලාෙගොඩ ජයHයගම පාෙ1 

බටප¡රවYත ෙපො9 අNO මා1ගය තාර දමා +9+ ප5� සංව1ධනය 

=5ම

           350,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           350,000.00                        -   0% B 35%

H71152330003 8/24/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ව��ට ගාම ෙසේවා වසෙT 

ඇටඹගහල6ද ෙපො9 අNO මා1ගය තාර දමා සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -            199,394.90 100% I 100%

H71152330004 6/14/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වටºක ජය මාවත,කනYත අසH6 

ඇ8 ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -            199,272.32 100% I 100%

H71152330005 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෛම¼දාස මාවත,1 ෙව_ ෙපො9 

පyමග තාර දමා සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                          -   0% B 35%

H71152330006 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උඩෙගවYත අNO ෙපො9 මා1ගය 

සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           250,000.00                        -   0% B 35%

H71152330007 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� =5ෙ©5ය කැෙ� ගාම _ලධා5 

වසෙT අ�5ෙගොඩ පාර අNO ෙපො9 මා1ගය ඉ85 සංව1ධන කට�N 

=5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                          -   0% B 35%

H71134130009 9/21/2017 ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� xඩමා9ව ජයGරවYත පෙ?ශෙ� 

ජලබැස්ම සකස් =5ම

           125,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                          -   0% Q 0%

H71152330010 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙමො�කාව ෙබෝගහVල පාෙර6 

වමට ඇ8 ෙදවන ෙපො9 පාර ෙකො6X� කර සංව1ධනය =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                          -   0% A 10%

H71152330011 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙපො�ගස්ඕVට,පාලගම,බැ?දවYත 

අNO ෙපො9 මා1ගෙ� පා_ය ජල නල එHෙT� ඇ8 වන මා1ග හා_ 

�«සකර =5ම

           135,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -            135,000.00 100% I 100%



H71152330012 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙගොඩගම පැ�ෙපොලවYත සමා� 

ෙපො9 මාවත සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                          -   0% A 10%

H71152330013 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙගොඩගම ගාම _ලධා5 වසෙT 

*ඩZxව ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           250,000.00                        -   0% B 35%

H71152330014 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පනාෙගොඩ මැදම¨lය සමා� ෙපො9 

මාවත ග� අNරා තාර දමා සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                          -   0% A 10%

H71152330015 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ෙගොඩ වටºක උNර ගාම ෙසේවා 

වසෙT ජය+5ය මාවෙY උඩ ෙකොටස ග� අNරා තාර දමා සංව1ධනය 

=5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           150,000.00                        -   0% H 100%

H71152330016 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාවතගම ගාම ෙසේවා වසෙT 

5ජ6d පාZ 2වන පyමග ඉ85 සංව1ධන කට�N =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -            149,354.41 100% I 100%

H71152330017 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ෙගොඩ උNර ගාම ෙසේවා වසෙT 

,ෙගොඩ  mණාන6ද නාE, මාවතට සTබ6ධ වන 4 වන ෙපො9 

මාවෙY ග� අNරා තාර දමා සංව1ධනය =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           150,000.00          149,705.02 100% I 100%

H71152330018 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පානFව ගාම ෙසේවා වසෙT ආ�ගල 

පාෙ1 5වන ෙපො9 මාවත සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           250,000.00                        -   0% H 100%

H71152330019 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ,ෙගොඩ බැ?ෙ?ෙගදර*�ල (ට¥�) 

කා1මා6ත ශාලාව අසH6 යන ෙපො9 පාර සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           250,000.00          249,339.00 100% I 100%

H71152330020 6/22/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාලගම ඇටගහවYත පාර ෙකළවර 

NTම6හ6�ය dට මැl�ලx�ර අ*ණට යන ෙපො9 පාර තාර දමා 

සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                          -   0% A 10%



H71152330021 8/6/2017 ෙහෝමාගම පාෙ?@ය ෙ�කT ෙකො�ඨාශෙ� 

දාTෙ",ෙහොරකදවල,ෙදEගහVට පාර අNO මා1ගය වන ෙසෝමදාස 

මාවත සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

0% O 0%

H71152330022 6/30/2017 ෙහෝමාගම පාෙ?@ය ෙ�කT ෙකො�ඨාශෙ� ෙහෝමාගම,බටවල 

c.d5ෙසේන ෙපෙ1රා මාවෙY �E� ෙදවන ෙපො9 පyමග සංව1ධන 

කට�N =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           150,000.00          149,308.51 100% I 100%

H71152330023 7/27/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහෝමාගම මාගTමන +රමW මාවත 

සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           200,000.00                        -   0% A 10%

H71152330024 7/27/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� *�ෙලගම \ලාලංකාර මාවත d5 

ෙපො9 පyමග සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           200,000.00                        -   0% A 10%

H71152330025 7/27/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වටºක සමනල තැ6න N6වන 

ෙපො9 පyමග සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           200,000.00          191,789.65 96% I 100%

N71152330026 9/4/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මYෙYෙගොඩ අH ෙද6නා ප6සල 

අසH6 ඇ8 මා1ගෙ� 3 ෙව_ පyමග ෙකො6f� කර +9+ ප5� 

සංව1ධනය =5ම

           300,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම

                         -                          -   0% B 35%

N71152330027 9/6/2017 ෙහෝමාගම පාෙ?�ය සභා බල පෙ?ශෙ� ෙහෝමාගම නගර dමා 

මාවෙY ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           128,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

0% O 0%

N71152330028 9/6/2017 ෙහෝමාගම පාෙ?�ය සභා බල පෙ?ශෙ� වටOක ෙව6ෙ?d ඉඩෙT 

රජය සN ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

0% O 0%

N71152330029 9/6/2017 ෙහෝමාගම පාෙ?�ය සභා බල පෙ?ශෙ� ජ�තර ගාම _ලධා5 වසෙT 

එක*N මාවත හරස් මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

0% O 0%



N71152330030 10/31/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මාගTමන ෙවදෙ/වYත පාෙ1 පග8 

මාවත දxQ පස පළෙව_ ෙපො9 පyමග සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

0% O 0%

N71152330031 11/1/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙබොරකැ�ය ගාම _ලධා5 වසෙT 

,oව6ෙද�ය පාර _සල �යස �V+T ෙපො9 මා1ගය �«සකර =5ම

           185,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

0% O 0%

N71152330032 11/1/2017 ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ගලVලවYත Vද1ශනා මාවත 06 

වන පyමෙ/ ෙපො9 කාQ ප?ධ8ය සංව1ධනය =5ම

           115,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

0% O 0%

N71141230033 11/8/2017 ෙහෝමාගම පා .ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� මාගTමන බටEර ගාම _ලධා5 

ෙකො�ඨාශෙ� �පාගල මාවත V9H කQ අවශW ප5� ගලවා ඉවY කර 

මා1ගය අවEර ෙනොවන ප5� සකස් =5ම

           197,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම 0% O 0%

H71152331001 4/4/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ඉහළ හංවැ�ල ඊ5යෙගො�ල හ5ත 

උයන ෙපො9 මා1ගය +9+ ප5� සංව1ධනය 

=5ම

 

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            277,343.81 92% I 100%

H71152331002 4/4/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ඉ/ෙකොස්ගම බැෙ1ගල කනYත පාර 

+9+ ප5� සංව1ධනය =5ම

           400,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

           400,015.00          342,962.63 86% I 100%

H71152331003 4/4/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වල�වYත ෙපො9 අNO මා1ගය +9+ 

ප5� සංව1ධනය =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

           149,983.78          146,248.74 97% I 100%

H71152331004 4/4/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� E}රල ක6ෙ?වYත ෙපො9 මා1ගය 

+9+ ප5� සංව1ධනය =5ම

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            300,000.00 100% I 100%

H71152331006 7/10/2017 dතාවක පා .ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� උZවYත Vෙbමාවත පාලම අසල 

ෙපො9 මා1ගය ෙකො6f� =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක නගර 

සභාව

                         -            100,000.00 100% I 100%



H71152431007 8/8/2017 dතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අVස්සාෙ��ල xඩගම නාන 

ෙතොyෙපොල සංව1ධනය =5ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක නගර 

සභාව

                         -              25,000.00 50% C 60%

N71141231008 11/23/2017 dතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� rරා ඉ�ල xඩා ෙගොඩැ�ල පාෙර6 

KA ක�යා� මහY,යෙ/ _වස අසH6 යන මා1ගයට ෙපො9 V9H 

�mවZ ලබා�ම

           250,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම 0% O 0%

N71152331009 11/17/2017 dතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ,5ස්වYත 1වන පyමග Vස� ෙසවන 

 සහ ,5ස්වYත dතාවක උයන ෙපො9 මා1ග සංව1ධනය =5ම

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

H71152331010 11/18/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මාවතගම තැපැ�වYත ෙපො9 අNO 

මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           290,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

N71152331011 11/18/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ලEOගම ඇ�ලක6ද ෙබෝ�6 

වහ6ෙසේ ඉ�5පස කනYත ෙපො9 මා1ගය ෙකො6f� =5ම

           230,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

N71152331012 11/18/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� හංවැ�ල හරස් පාෙ1 ක�වා5 

ෙ?වස්ථානය අසල ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

H71182131013 11/18/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� Gස්සැ�ල ෆාT පාෙ1 පාෙ?�ය සභාව 

සN ෙබරගල ල6ද ෙපො9 ඉඩම fඩා ��ට_යZ ෙලස සංව1ධනය 

=5ම

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

N71152331014 11/18/2017 dතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කuෙගොඩ කරග�ල පැNTGර 

හGආරst මහතාෙ/ _වස අසල ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

H71141232002 5/3/2017 8²5ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රජය සN ඉඩෙT �E� �.�.2 

d?ධා1ථGර මහ� _වාස සං=1ණෙ� පජාශාලාවට V9Hය ලබා�ම

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



H71141232003 5/12/2017 පාස� අධWාපනය ලබන දOව6 d�න අu ආදායTලාv ප��වලට 

අයY _වාස සඳහා V9H සTබ6ධතාවය ලබා ගැ_ෙT වැඩසටහන 

යටෙY 8²5ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ�  

නාරෙහේ6�ට,සමrවYත,අංක 655/110/49/ඒ ප�ංt  ෙරොෂා_ 

පාකWනාද6 මහY,යෙ/ _වසට V9Hය 

ලබා`ම

 

             12,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -                7,530.56 63% I 100%

H71183132005 6/12/2017 8²5ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රජය සN ඉඩෙT �E� 

ෙදමටෙගොඩ කාHයG�ල වYත  පජාශාලාෙ� සංව1ධන කට�N d9 

=5ම

 

           400,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

8²5ගස්යාය

                         -                          -   0% A 10%

H71141232006 6/15/2017 පාස� අධWාපනය ලබන දOව6 d�න අu ආදායTලාv ප��වලට 

අයY _වාස සඳහා V9H සTබ6ධතාවය ලබා ගැ_ෙT වැඩසටහන 

යටෙY 8²5ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ප�ංt අu ආදායTලාv 

අස6ත xමාර යන අයෙ/ _වසට V9Hය 

ලබා`ම

 

 

             21,500.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -              18,346.80 85% I 100%

H71182132007 10/12/2017 8²5ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙT �E� දාබෙ1 

මාවත,නාරෙහේ6�ට ෙපර පාසල ආ¾ත ළමා Xඩාංගණය 

ප8සංස්කරණය =5ම

           700,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

8²5ගස්යාය

                         -                          -   0% B 35%

H71152333001 4/4/2017 පා9Zක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� �ෙ",ෙදක¡වල මා1ගෙ� පළ* පyමග 

+9+ ප5� සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            245,712.16 98% I 100%

H71152333003 8/8/2017 පා9Zක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පා9Zක අOZවYත ෙද�ගහවYත 

ෙපො9 පාර සංව1ධනය =5ම

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

H71152333004 10/10/2017 පා9Zක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පා9Zක,අOZවYත,ෙද�ගහවYත 

ෙපො9 පාර සංව1ධනය =5ම

           150,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

N71152333005 11/1/2017 පා9Zක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පා9Zක ෙරෝහල අසල පY8_ 

මාවෙY ෙපො9 මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%



N71152333006 11/18/2017 පා9Zක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙබොෙ" dයඹලාව d5ගය Vහාර ෙපො9 

මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

N71152333007 11/18/2017 පා9Zක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙබොෙ" dයඹලාව ෙබHෙදොල ෙපො9 

මා1ගය සංව1ධනය =5ම

           330,000.00 ප.පා.ෙකො. \තාවක 

පාෙ?@ය 

සභාව

0% O 0%

H71152441001 6/1/2017 පාන9ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙගොරකෙපොළ xමාරNංග *_දාස 

මාවෙY අNO මා1ගෙ� කාQ ප?ධ8ය සංව1ධනය =>ම.

           250,000.00 ප.පා.ෙකො. පාන9ර 

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -            241,845.00 97% I 100%

H71152341002 6/1/2017 පාන9ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වYත�ෙපොල ආd5 ෙපෙදස මා1ගය 

සංව1ධනය =>ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. පාන9ර 

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -            299,999.00 100% I 100%

H71152441003 6/1/2017 පාන9ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වYත�ෙපොල, අFYවYත පාෙ1 කාQ 

ප?ධ8ය සංව1ධනය =>ම.

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. පාන9ර 

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -              98,426.72 98% I 100%

H71152441004 6/16/2017 පාන9ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�, වYත�ෙපොල අFYවYත කාQ 

ප?ධ8ය සංව1ධනය =>ම.

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. පාන9ර 

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -              97,381.00 97% I 100%

N71152341006 9/8/2017 පාන9ර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  වෑකඩ උNර  රණVO  ෙමYd5 d�වා 

ෙපෙදෙසේ දxQ පසට ඇ8 ෙපො9 අNO මා1ගය සංව1ධනය =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. පාන9ර 

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71152441007 9/18/2017 පාන9ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වYත�ෙපොල අFYවYත ෙපො9 කාQ 

ප?ධ8ය සෑ`ම. (2 අ�යර)

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. පාන9ර 

පාෙ?�ය 

සභාව

0% O 0%

N71141241008 11/24/2017 පාන9ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Hයාප�ංt 5Vෙද�ගම එZසY 

පජා¿ව1ධන +භසාධක ස,8 ප5ශෙ� පව8න ෙවොHෙබෝ� Xඩා 

��යට V9Hය ලබා`ම.

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



N71152342001 9/8/2017 කpතර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 705� මාවල වසෙT මාවල 

ක�ෂ්ඨ VදWාලයට  පVශ්ඨ  වන ෙපො9 මා1ගෙ� ඉ85 ෙකොටස 

ෙකො6X� =>ම

           250,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කpතර

           250,000.00                        -   0% B 35%

H71152343001 6/9/2017 බ¨ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක: 694 ගාම ෙසේවා වසෙT 

ප*oගම +සාන�,ය පාෙ1 ඉ+O ෙපෙදසට යන අNO මා1ගෙ� 

�යරYන ෙමෝට1ස් ආයතනය අසල dට ඉ�5යට ඇ8 ෙපො9 මා1ගය  

සංව1ධනය =>ම.

           350,000.00 ප.පා.ෙකො. බ¨ඩාරගම 

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -                          -   0% C 60%

N71134243002 8/24/2017 බ¨ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ග�Nෙq, ෙමෝල පාර අNO 

මා1ගය සඳහා ජල නල පහ+කT ලබා `ම

           250,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -            249,005.00 100% I 100%

H71152343003 11/10/2017 බ¨ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ංවල රජෙ� ඉඩෙT �E� එස්. 

¯ය6ත මහතාෙ/ _වස �E� ෙපො9 මා1ගය ආරTභෙ� dට ඉ�5යට 

සංව1ධනය =>ම.

           300,000.00 ප.පා.ෙකො. බ¨ඩාරගම 

පාෙ?�ය 

සභාව

0% O 0%

N71141244001 4/28/2017 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� යන දOව6 d�න පා9Zක, 

ෙකො�ගTෙගොඩ  ෙනො. 50/4ඒ යන H�නෙ� ප�ංt අu ආදායTලාv 

ඩ©. මÁ Gෂ්පලතා ෙපෙ1රා යන අයෙ/ _වසට V9Hය ලබා`ම.

             18,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -              17,996.00 100% I 100%

N71134244004 11/2/2017 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහොරණ උuව පෙ?ශයට ජලනල 

එලා මා1ගය සංව1ධනය =>ම.

             50,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහොරණ   

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71134247001 8/8/2017 ෙදොඩTෙගොඩ පා  .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 794 ගමෙගොඩ නැෙගනEර 

රණVO ෙට_ස6 ජයdංහ මාවෙY ඉ85 ෙකොටස සඳහා ජල සැප�ම 

ලබා`ම.

             44,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -              43,370.00 99% H 100%

N71152348001 9/8/2017 ෙ©Oවල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  අංක 746\ මාග�ක6ද දxණ 

වසෙT අTබල6පල හ6�ෙ� dට මාග�ක6ද ෙපො9 පාර කඩෙතොF 

c ඇ8 ස්ථාන සංව1ධනය =>ම

           200,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙ©Oවල

                         -                          -   0% C 60%

H71152349005 5/8/2017 මNගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 795 ඕV�ගල ගාම _ලධා> වසෙT 

�E� වYතෙහේන ෙපො9 පාර ග� තාර දමා සංව1ධනය =>ම.

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. මNගම  පාෙ? 

�ය සභාව

                         -                          -   0% B 35%



H71183149006 9/11/2017 මNගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 795  ඕV�ගල  ගාම _ලධා> වසෙT 

�E� මNගම පාෙ?@ය සභාවට අයY ගලබඩෙගදරවYත ෙපො9 «ඳ 

සංව1ධනය =>ම.

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. මNගම  පාෙ? 

�ය සභාව

0% O 0%

N71141250001 8/8/2017 අගලවYත පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගෙ�වYත _වාස ෙයෝජනා 

කමෙ� පජාශාලාවට V9Hය ලබා`ම.

             50,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -                          -   0% B 35%

N71152450002 11/2/2017 අගලවYත පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ¥ලක6ද N6ෙදොල හරහා Gංt 

ෙහේ6ක6ද ෙපො9 මා1ගෙ� හා ඔHක6ද වNර ටැං=ය අසල ෙපො9 

පාෙ1 පාලT හා ෙබෝZx සංව1ධනය =>ම.

             50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

අගලවYත

                         -                          -   0% A 10%

N71152451001 11/2/2017 වල�ලාVට  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උuගම ගාම _ලධා> 

ෙකො�ඨාශෙ� ÃඩF x�O ෙදොල ෙබෝZxව සංව1ධනය =>ම.

           100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

වල�ලාVට

0% O 0%

N71152352001 9/8/2017 පාH6දoවර  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බ9රHය ෙරෝහ� මාවෙY dට 

දuහැතැ"ම ඉඩමට යන ෙපො9 පාර ෙකො6f� =>ම

           150,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

පාH6දoවර

                         -                          -   0% C 60%

N71152452002 10/14/2017 පාH6දoවර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගා�ය මා1ග ෙබෝZxකටව� 

ෙයොදා සංව1ධනය =>ම.

           100,000.00 ප.පා.ෙකො. පාH6දoවර 

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -                          -   0% A 10%

N71152452003 11/2/2017 පාH6දoවර  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ග6න ඇලෙමෝදර ෙපො9 

මා1ගෙ�ද, ෙබො�F6න ස්ටැංH මහතාෙ/ _වස දZවා යන ෙපො9 

මා1ගෙ�ද, මහවZනද රණVO මාවත වNරාන ලා� මහතාෙ/ _වස 

දZවා යන ෙපො9 මා1ගෙ�ද, ඇ8  පාලT හා ෙබෝZx සංව1ධනය 

=>ම.

           100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

පාH6දoවර

                         -                          -   0% O 0%

N71134153001 5/31/2017 ,�ල_ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජලගැ�ෙම6 VපතටපY� ගාම 

_ලධා> වසTවල ජනතාවෙ/ පාiය ජල අවශWතා සGරා�ම සඳහා 

«ං ඉ\ෙT කට�N d9 =>මට අවශW වNර ෙමෝටර සහ අෙනxY 

උපාංග ලබා`ම.

           600,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

,�ල_ය

                         -            599,040.00 100% I 100%

H71152354002 7/3/2017 ඉංr5ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙපෝOවද¨ඩ ගමෙ/ මාවත ෙපො9 

මා1ගය ෙකො6X� =>ම.

           500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහොරණ   

පාෙ?�ය 

සභාව

                         -            489,195.00 98% I 100%



N71141254003 9/29/2017 ඉංr5ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පැ���ෙගොඩ පාසල අසල 05 

පyමගට V9Hය ලබා`ම.

           150,000.00 පා.ෙ� ලං.V.ම                          -                          -   0% O 0%

N71141264001 10/24/2017 ෙකොළඹ අධWාපන කලාපෙ� ෙකොටෙහේන ෙTෙතෝ�ස් ෙදමළ 

VදWාලෙ� ශ©ද Vකාශන ප?ධ8ය ස්ථා�ත =5ම සදහා ºහැ6 සV 

=5ම

             50,000.00 පළාY 

අධWාපන 

අධWZෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

0% O 0%

D76152301001 3/20/2017 බලග�ල ගාම _ලධා> වසෙT �E� බලග�ල රබ1වYත ෙපො9 

මා1ගය තාර ගැලc ඇ8 ෙකොටස සංව1ධනය =>ම

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

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            444,739.33 89% I 100%

D76152301002 3/20/2017 අංක 85,බරවාVල ගා._.ව. �E� ෙබHගස්වYත ඉහළ ෙපො9 මා1ගය 

සංව1ධනය =>ම

           340,000.00 ප.පා.ෙකො. ��ල��ය 

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            338,615.60 100% I 100%

D76152302001 3/20/2017 ඉ/කදවල ජය මාවත ෙපො9 අNO මා1ගය,cනස් පා1Z ෙපො9 මැද 

මාවත සංව1ධනය =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            191,370.00 96% I 100%

D76152302002 3/20/2017 ක�යල මැදෙවල ෙපො9 පාර සංව1ධනය =>ම            230,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            214,720.00 93% I 100%

D76152302003 3/20/2017 දැවෙමො�ටාව උ6නාOව �ං «ඳ අසH6 ඇ8 ෙපො9 අNO මා1ගය 

සංව1ධනය =>ම

           200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            197,345.00 99% I 100%

D76152302004 3/20/2017 ර?ෙදොpව Ã5යාවYත ෙපො9 පාර සංව1ධනය =>ම            200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව

                         -            197,345.00 99% I 100%

N76134102005 6/21/2017

=�ලා��ය‚xO¡වYත අඩZ _ම කළ ජල ෙයෝජනා කමෙ� ඉ85 

වැඩ _ම =>ම.(නල එÅම ඇNpව)

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ?@ය 

සභාව -                       -                     0% H 100%



N76141202006 6/21/2017

කටාන පාෙ?@ය ෙ�කT ෙකො�ඨාශෙ� උදT,ට රබ1 වYත පාෙ1 

උපාH මහතාෙ/ _වස ඉ�5�ට ෙපො9 පාර අවEර වන V9H කQව 

Vතැ6 =>ම

80,000.00            අමා.ෙ�. ලං.V.ම -                       -                     0% B 35%

D76152304001 3/20/2017

c�යවYත ෙවෙ� පාර ෙව6ෙ?dවYත ෙපො9 පාර සංව1ධනය =>ම

500,000.00          ප.පා.ෙකො.

,oව6ෙගොඩ  

පාෙ?@ය 

සභාව -                       496,917.15        99% I 100%

D76152304002 3/20/2017

මාතTමන ස�ම� උයන ධT,ක මහතාෙ/ _වස dට ධT,කා 

ජය8ලක මහY,යෙ/ _වස දZවා ර¥යාෙදොpව ෙදසට �.300 Z 

පමණ සංව1ධනය =>ම

330,000.00          ප.පා.ෙකො.

,oව6ෙගොඩ  

පාෙ?@ය 

සභාව -                       329,895.75        100% I 100%

H76183104003 3/17/2017

,oව6ෙගොඩ පාෙ?@ය සභාෙ� වාහන අංගනෙ� ආවරණ තා"ය 

බැ`ම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

,oව6ෙගොඩ  

පාෙ?@ය 

සභාව -                       966,098.73        97% I 100%

N76141204004 5/8/2017

,oව6ෙගොඩ පාෙ?@ය ෙ�කT ෙකො�ඨාශෙ� ද�වවYත +ම8පාල 

සහ Vමලදාස මහතාෙ/ _වස අසල �E� එකලා V9H මා1ගය 

ෙතකලා =>ම

200,000.00          අමා.ෙ�. ලං.V.ම -                       75,815.72          38% I 100%

H76134204005 5/8/2017

,oව6ෙගොඩ නව ?V8¥ක VදWාලයට අවශW ජල පහ+කT ලබා `ම.

500,000.00          

_.ප.ෙ� 

(ඉං§ෙ6O)

පාෙ?@ය 

ඉං§ෙ6O -                       -                     0% C 60%

N76134104006 6/21/2017

ව�ෙපොල‚ ස්ව1ණ ජය68 මාවෙY �E� ෙපො9 නාන Hඳ 

අpYවැlයා =>ම

350,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

,oව6ෙගොඩ -                       -                     0% C 60%

D76152304007 11/6/2017

ෙකෙහ�බ?දර තT,ට මා1ගෙ� ෙබHගස් හ6�ය ප+c වමට ඇ8 

අස්r5 ව�ෙපොළ දZවා �ෙවන තාර පාෙරE *� ෙකොටස �«සකර 

=>ම.

101,000.00          ප.පා.ෙකො.

,oව6ෙගොඩ  

පාෙ?@ය 

සභාව 0% O 0%

D76152305001 3/20/2017

තවලT��ය ග�ෙ/ ක6ද ෙපො9  මා1ගය ආරTභක ෙකොටස 

සංව1ධනය =>ම

194,000.00          ප.පා.ෙකො.

�>ගම  

පාෙ?@ය 

සභාව -                       185,337.83        96% I 100%



D76152305002 3/20/2017

ස්ව1ණ ජය68 ෙපො9 මාවත ඉ85 ෙකොටස සංව1ධනය =>ම

510,000.00          ප.පා.ෙකො.

�>ගම  

පාෙ?@ය 

සභාව -                       492,328.18        97% I 100%

D76152305003 3/20/2017

වල�වYත ෙපර පාසල අසල ෙපො9 මා1ගෙ� ඉ85 ෙකොටස 

සංව1ධනය =>ම

126,000.00          ප.පා.ෙකො.

�>ගම  

පාෙ?@ය 

සභාව -                       125,260.74        99% I 100%

N76141205004 3/22/2017

�5ගම කහඳව හGගහ ෙගොඩැ�ලවYත මා1ගෙ� වN උl6 ඇද 

8ෙබන ෙපො9 V9H මා1ගය  , පළ*වන පyමගට Vතැ6 =>ම

388,000.00          අමා.ෙ�. ලං.V.ම -                       387,632.91        100% I 100%

H76134205005 4/19/2017

�5ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙලෝFවාෙගොඩ r5උ�ලගම ර6ම+ 

උයන 3 වන පyමග ෙරෝහණ ඉලංෙකෝ6 මහතාෙ/ _වස ඉ�5��6 

යන මා1ගෙ� ජල නළ ප?ධ8ය `1ඝ =>ම

185,000.00          අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                       -                     0% C 60%

H76134205006 4/19/2017

ෙලෝFවාෙගොඩ r5උ�ලගම ක6ෙදවYත පෙ?ශෙ� මා1ග වල ජල 

නළ ප?ධ8ය `1ඝ =>ම

300,000.00          අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                       -                     0% A 10%

H76134205007 11/8/2017

ෙලෝFවාෙගොඩ තලෙහේන පාර ඉ�5��6 ඇ8 Æ6�q පා1Z 02 වන 

පyමග රාමනායක මහතාෙ/ _වස අසH6 ඇ8 ෙපො9 මා1ගෙ� �ට1 

560Z 9රට ජල නල `1ඝ =>ම

553,000.00          අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

D76152306001 3/20/2017

අලවල වරකාමඩ ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

830,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     827,254.50       100% I 100%

D76152307001 3/20/2017

ෙසේ�Eලා පාෙර! පෙFශ වන ෙකොස්ව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

830,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     595,008.75       72% I 100%

D76152308001 3/20/2017

කඳාන, ආKයාක!ද ෙපො9 පාර සංව:ධනය ;<ම

830,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     829,527.65       100% I 100%



D76152308002 7/19/2017

කඳාන‚ �ලNව‚ ෙමෝලව�ත‚ අංක 141/29 මා:ගෙP ඇ� 

ඒ.ආ:.7700 E9R කSව අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

375,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     327.00              0% I 100%

D76152308003 7/19/2017

රාගම‚ ෙපොT U VWර‚ කX වැව මා:ගෙP ශා!ත අ!ෙතෝK 

�KY!ෙZ ප�මාව ඉ��ෙP ඇ� කාS ප@ධ�ෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

290,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

G76183808004 11/8/2017

ජාඇල  පාෙ@Aය සභාව සඳහා ක පැ]ට: රථය] _ල` ගැaම සඳහා 

ඉ�� ප�පාදන ලබා`ම.

2,904,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     -                   0% C 60%

D76152309001 3/20/2017

බංගලාව�ත ෙපො9 මා:ගය  �ල ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

830,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     717,784.00       86% I 100%

D76152310001 3/27/2017

ෙගෝනෙහේන රණE� ghව පනා!9 මාවෙත! හැ< යන ජය!ත 

මහතාෙZ Kවස �ij ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     496,230.45       99% I 100%

D76152310002 3/27/2017

ලංkයාෙහේන ආk� ෙපෙදස ච �කා මහ�_යෙZ Kවස �ij ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

340,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     340,000.00       100% I 100%

N76141210003 5/8/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ�SVWර ෙකොස්ල!ද ව�ත 

ඉඩෙ  ප�ංp Kවැkය!ට E9Rය ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% B 35%

D76152311001 3/20/2017

ෙදො ෙr ෙහේනයාව�ත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     438,635.00       97% I 100%

D76152311002 3/20/2017

ගsiගම දVණ ශමදාන මාවෙ� ෙපො9 හරස් පාර සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     194,942.87       97% I 100%



D76152311003 3/20/2017

VnjEල හර!කහපත මා:ගෙP මැ�ලල!ද පාරට හැෙරන ස්ථානය 

අසල ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

190,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     185,718.00       98% I 100%

H76183111004 6/7/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙදො ෙr ෙපර පාසල සදහා නව 

ෙගොඩනැv�ල] ඉ� 

;<ම

 
2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

D76152312001 3/20/2017

ක ම�ව�ත ජයgමනාරාම පාර ෙකළවර �ij ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

499,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,000.00       100% I 100%

D76152312002 3/20/2017

x yලාන!ද ෙපො9 මාවත ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

341,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N76141212003 4/7/2017

ව�ගම ෙමොෙහොnjයගම අලvයව!න මාවෙ� zගහව�ත ඉඩම 

සදහා ෙතකලා E9Rය ලබා 

`ම

 
204,230.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     204,230.00       100% I 100%

D76152313001 3/20/2017

ෙකොහ�Eල හ!�ය  gරංග මහතාෙZ Kවස අසR! යන wයගම 

හරස් පාර සංව:ධනය ;<ම

440,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     408,558.16       93% I 100%

D76152313002 3/20/2017

කැළsය {S�jය අභයk� ව�ෙ� වමට ඇ� ෙපො9 පාෙ: ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     384,679.44       96% I 100%

N76141213003 5/8/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කැළsය ඊ�යවැjය අංක 

457 ප�ංp එ~.එස්.�.ජයව:ධන මහ�_යෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 

මා:ගෙP ඇ� E9R කSව Eතැ! ;<ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     24,803.00         99% I 100%

N76141213004 5/8/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කැළsය ඊ�යවැjය අංක 

566 ඒ ප�ංp එ!.ආ:. x රං�� kංහ මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 

මා:ගෙP ඇ� E9R කSව Eතැ! ;<ම

17,000.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     16,638.00         98% I 100%



N76141213005 7/19/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කැළsය‚ ;�බ�ෙගොඩ‚ 

ගැ�S මාවෙ� x Kෙගෝධාරාම පාෙ: පාලම අසල ඇ� E9R කS 

Eතැ! ;<ම.

39,500.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     39,414.00         100% I 100%

H76183122001 6/12/2017

ෙකොෙළො!නාව නගර සභාව ස" මංගලපාය උ�සව ශාලාව 

නUකරණය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව 0% O 0%

N76141222002 6/21/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වැ�ල �jය 

,ෙ�ස්ල�! පාර , අංක 7/200 R�නෙP ඇ� k� gන!ද 

Eහාරස්ථානයට යාබදව මා:ගයට මැ�ව ඇ� , අවiර E9R කSව 

Eතැ! ;<ම
225,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     225,000.00       100% I 100%

D76152322003 6/7/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මහව�ත ෙපො9 

අ"� පාර (336/6 ආර භ ස්ථානෙP ඇ�) Vnjග� අ�ලා 

සංව:ධනය ;�ම

881,850.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     650,860.00       74% I 100%

D76152322004 6/7/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙගොත�ව ඇ�ෙහේන 

පාර � රතනසාර Eහාර මාවත ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;�ම

361,700.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     -                   0% A 10%

D76152322005 6/7/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කැලs��ල 

ෙව!ෙදkව�ත ෙපො9 පාෙ: අංක 130/9ඒ Kවස අසල kට ඉ��යට 

ෙකො!�n ;�ම

513,200.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     411,628.00       80% I 100%

D76152322006 6/7/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙබෝපැ�ත 2වන 

ෙපො9  ප�මග අංක 321 Kවස අසල kට ඉ��යට ෙකො!�n දමා 

සංව:ධනය ;�ම

422,200.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     376,811.70       89% I 100%

D76152322007 6/7/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ක�ගහව�ත 2වන 

ප�මෙගi කැT ඇ� ෙකොටස ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;�ම

50,300.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     44,721.25         89% I 100%

D76152322008 6/12/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnධාශෙP ක� ගහව�ත 6 වන 

ප�මග Vnjග� අ�ලා සංව:ධනය ;<ම.

1,096,400.00      ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     -                   0% H 100%



N76141222009 7/19/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ��ෙ��යාව 

කහටගහව�ත පාෙ: 6 වන ප�මෙZ E9R කS k�වා ෙතකලා 

E9Rය ලබා `ම.

55,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% C 60%

N76141223001 9/8/2017

x ජයව:ධනXර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP _�හාන‚ 

තලව"ෙගොඩ පාර‚ අංක 227/225 ප�ංp ලා� ෙපෙ:රා මහතාෙZ 

Kවස අසල ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඇ� E9R කSව Eතැ! ;<ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     24,652.00         99% I 100%

H76134224001 4/3/2017

නවග�ව, තල�jය, උ9ෙගොඩ පාෙරi පෙ@ශවාy!ට පාaය ජලය 

ලබා `ම

270,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     269,699.61       100% I 100%

N76141224002 5/8/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ"�v�ය , _ෙ�Kය  

kj j�Rr ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ"�v�ය , 

_ෙ�Kය  kj j�Rr Kවස , කලාප 3 , අංක 1642 ප�ංp රම� 

Vලව:ධන මහ�_යෙZ Kවසට අවiර E9R කSව Eතැ! 

;<ම
63,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     56,443.24         90% I 100%

N76141224003 7/19/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP තලංගම දVණ ෙයෝගාශම 

වට රN  මා:ගෙP‚ මා:ගයට අවiර E9R කSව Eතැ! ;<ම.

90,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% O 0%

N76141224004 7/19/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙහෝක!දර දVණ 

ෙදලගහව�ත මා:ගෙP අග ෙකොටස ද]වා සහ Vඩා ෙදsය මා:ගය 

ෙදk! අග ද]වා� E9R මා:ගය ෙතකළා `:ඝ ;<ම.

275,000.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% C 60%

N76141224005 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මාලෙ� ෙරොබn 

�ණව:ධන මාවත සහ ක�ෙවල පධාන මා:ගය හ�වන 

ෙකො!ගහව�ත අ"� මා:ගය අවiර වන ෙලස පව�න E9R කSව 

Eතැ! ;<ම.
80,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% C 60%

N76141225001 3/24/2017

ප!K�jය ෙකොnටාව Vලෙසවන පාර ෙනො.712/1/1 ස්ථානෙP පාර 

අවiර වන ෙසේ ඇ� E9R �හැ! කSව Eතැ! ;<ම

140,100.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     140,055.82       100% I 100%

N76141225002 3/24/2017

නාE!න ජනතා මාවත අංක 30/5 ඒ Kවාස ද]වා ෙපො9 E9R �හැ! 

මා:ගය ඉ�කර ෙතකලා E9Rය ලබා`ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     149,086.87       99% I 100%



N76141225003 3/24/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කළ�ෙගොඩ zමනෙගොඩ 

පාෙ: 6 වන ප�මෙZ අංක 97/1 Kවස අසල   ෙපො9 මා:ගෙP  ඇ� 

E9R කS 02 ] Eතැ! ;<ම

60,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     59,517.83         99% I 100%

N76141225004 6/21/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප!K�jය‚ ෙහෝක!දර 

පාර‚ Rයනෙගොඩ ෙබෝeරාජ මාවතට ෙතකලා E9Rය ලබා `ම.

445,600.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% C 60%

N76141225005 6/21/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප!K�jය‚ ෙදපානම‚ Uර 

මාවත Uර උයන ඇ"ලත 2වන ප� මග ආර භක ස්ථානෙP kට අංක 

190/41 ද]වා ස්�ර E9R �හැ! ෙය`ම හා E9R �හැ! කSව] 

ෙය`ම
143,100.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     143,022.20       100% I 100%

N76141225006 7/19/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මහරගම ෙගොFජන ෙසේවා 

බල පෙ@ශෙP අංක 532 ෙගොTග�ව දVණ ගාම Kලධා� 

ෙකොnඨාශෙP න�ලව�ත පාෙ: E9R කS Eතැ! ;<ම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     124,446.44       100% I 100%

N76141225007 8/23/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�Sව වනාත පාර 3 වන 

ප�මඟ අංක 73/1 දරණ Kවස අසල මා:ග අවiර වන ෙසේ ඇ� E9R 

කSව Eතැ! ;<ම.

21,100.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% B 35%

N76141225008 9/8/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP තලව"ෙගොඩ වැR පාර‚ 

අංක 426/25 ප�ංp අසංක එ��Uර මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 අ"� 

මා:ගෙP ඇ�  E9R කSව Eතැ! ;<ම

77,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     76,756.70         100% I 100%

H76183129001 4/17/2017

කර�යාන ව�ාපෘ�ෙP ෙකො_ෙපෝස්n අංගනය වැT ��S  ;<ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     1,778,517.01    25% C 60%

N76141229002 10/10/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�වාවල‚ ෙදsය ව�ත 

අ�� පාෙ:‚ "!ම! හ!�ය මැද �ෙබන E9R කSව Eතැ! ;<ම.

59,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%

H76183130001 3/27/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය සභාවට අය� ජ�තර යකඩ ක හල මා:ගෙP 

ෙපො9 පහgක  ඉඩෙ  ළමා �ඩාංගනය] ඉ� ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% B 35%



H76134230002 4/3/2017

ෙගොඩගම ���ව�ත, පැ�ෙපොලව�ත පෙ@ශවාy!ට පාaය ජලය 

ලබා `ම

315,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%

D76152330003 5/23/2017

ෙදොෙ� කෙ� i��jය මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% B 35%

D76152330004 5/23/2017

මාග මන ෙවදෙZව�ත මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     456,387.45       83% I 100%

D76152330005 5/23/2017

�jපන මi!ද මාවත හා ෙදොළෙහේන මා:ගය යාෙකෙරන මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     1,987,890.00    99% I 100%

N76141230006 7/27/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ��ෙලගම ර"ප!Eල 

අංක 47/15 ආ:.එ .�.�.Vමාර මහතාෙZ Kවසට අන"�දායක 

ෙලස ෙපො9 පාෙ: ඇ� E9R කSව Eතැ! ;<ම.

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

D76152331001 3/24/2017

මාවතගම �jගහෙහේන  අ"� පාර ෙපො9 �ඩාංගනයට යන ෙපො9 පාර 

හා එi අ"� පාර තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

537,500.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     462,453.72       86% I 100%

D76152331002 3/24/2017

ඉහල හංවැ�ල ප!සල ෙපො9 පාර ඉ�� ෙකොටස තාර දමා 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     426,853.27       85% I 100%

D76152331003 3/24/2017

ඉහළ හංවැ�ල ඊ�යෙගො�ල ෙපො9 පාර තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

262,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     227,455.92       87% I 100%

D76152331004 3/24/2017

ක�අZගල ල�ගම පාෙ: yතාවක සභා ෙපර පාස� ෙපො9  පෙFශ 

මා:ගය තාර  දැ_ම.

501,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     500,798.62       100% I 100%



H76183131005 3/27/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� ර!�9 ඇ�ල Vඩා පාලම 

ප�සංස්කරණය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% I 100%

D76152331006 4/20/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� ර!�9 ඇ�ල Vඩා පාලම 

ප�සංස්කරණය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     159,275.00       53% I 100%

D76152333001 3/24/2017

උ"� අ�]ව�ත ෙදස kට �� ෙr ෙදසට ෙසෝමාන!ද  ෙපො9 

මාවෙ� ෙකොටස] අ��වැTයා ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     494,955.19       99% I 100%

D76152333002 3/24/2017

උඩ��ල එ�ටව�ත පාර අවසාන වන  ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     292,367.78       97% I 100%

D76152333003 3/24/2017

�� ෙr ආ�:ෙFදය ෙපො9 �Eg  මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     394,585.25       79% I 100%

D76152333004 3/22/2017

උ���ල ෙකොnටාව�ත ෙපො9 මා:ගය ෙකොටස] සංව:ධනය ;�ම

230,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     226,286.19       98% I 100%

H76134233005 4/3/2017

452, ගලෙගදර දVණ ගාමෙසේවා වසමට අය� රණE� ග මානයට 

පාaය ජලය ලබා `ම.

800,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%

H76134233006 6/19/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙසෝ�තනාi_ ග මානයට 

ජල පහgක  ලබා �ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% C 60%

H76183133007 8/2/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� ;�වාන පජා ශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� වැඩ Kම ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



D76152333008 8/29/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� ගලෙගදර රණE� මාවෙ� Kවාස 

සඳහා ජල ස බ!ධතා ලබා `ම ෙහේ"ෙව! හාKවන මා:ගය 

ප�සංස්කරණය ;<ම

568,700.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     558,900.00       98% I 100%

N76141241001 4/7/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වලාන උ"ර එ .ඊ.Vෙ: 

ප�මග අංක 369/5 ප�ංp �යyR ඩයස් මහ�_යෙZ Kවස අසල 

ෙපො9 මා:ගෙP ඇ� E9R කSව Eතැ! ;<ම

21,000.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% C 60%

N76183141002 4/18/2017

පාන9ර නගර සභාෙF හ�ස! උද�ානය නUකරණය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාන9ර නගර 

සභාව -                     1,000,000.00    100% I 100%

D76152341003 5/23/2017

පාන9ර ග�ල yලාන!ද මාවත ෙපොVණ ව�ත පාර සංව:ධනය ;<ම

228,112.28         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     228,112.28       100% I 100%

D76152341004 5/23/2017

ෙFරගම මැ@දව�ත මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස තාර දමා සංව:ධනය 

;<ම

181,042.20         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     181,006.95       100% I 100%

D76152341005 5/23/2017

වා@�ව බාRකා පාර ඉ�� ෙකොටස තාර දමා සංව:ධනය ;<ම

420,845.52         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     403,566.31       96% I 100%

N76134241006 6/30/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� �ංව�ත 

උෙපෝkතාරාම පාර‚ සරණ පාල මාවෙ� 2 වන ප�මගට පාaය ජලය 

ලබා `ම

139,660.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     139,660.00       100% I 100%

N76134241007 6/30/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� මාල ��ල, 

ම ඩාවල අ"� පාරට පාaය ජලය ලබා `ම

164,091.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     164,091.00       100% I 100%

H76124141009 7/10/2017

පාන9ර නගර සභා බල පෙ@ශයට අය� පාන9ර සංචාරක ෙවරළ 

¡රෙP රථගාල සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාන9ර නගර 

සභාව -                     -                   0% A 10%



N76141241010 7/19/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වලාන උ"ර �wR කSව 

පgකර ව  පස පධාන අ"� මා:ගෙP �iටා ඇ� E9R කSව 

Eතැ! ;<ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     19,652.00         98% I 100%

N76141241011 8/23/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙFරව�ත _iY මාවෙ� 

අංක 29/5 i ෙපේමලතා මහ�_යෙZ Kවස අසල ෙපො9 අ"� 

මා:ගෙP ඇ� E9R කSව Eතැ! ;<ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     29,648.00         99% I 100%

N76141241012 9/20/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පාන9ර ෙකෙස�ව�ත 

ෙහොෙ:"�ව ච!දෙසේකර Xර අ"� පාෙ: අවiර E9R කSව Eතැ! 

;<ම.

17,000.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     16,951.00         100% I 100%

N76134241013 10/26/2017

�!ව�ත‚ නාර �jය x Eg@ධාරාම ප�මඟ දVණට ඇ� පළ� වන 

ප�මඟට ජලය ලබා`ම.

70,006.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

H76134242001 3/31/2017

ක�තර,ම"ගම පධාන මා:ගෙP ෙස�k� ෙභෞ@ධ මධ�ස්ථානෙP 

kට ග�ලස්ස හ!�ය ද]වා පාaය ජල පහgක  ලබා `ම.

456,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     456,000.00       100% I 100%

H76134242002 4/3/2017

ක�තර,මහ ෙගෝන�ව ෙරෝහල අසල පධාන මා:ගය සදහා පාaය 

ජලය ලබා `ම.  

 

437,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     437,000.00       100% I 100%

H76124142003 4/3/2017

ක�තර කැRෙඩෝ ෙවරළ ¡රෙP E9R ආෙලෝකය ඇ"� යjතල 

පහgක  සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

G76183842004 4/17/2017

ෙපොෙහොරව�ත ෙකො ෙපෝස්n ව�ාපෘ�ය සදහා U� ෙලෝඩ: 

ය!තය] ලබා `ම

9,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     -                   0% C 60%

D76152342005 6/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� සරණ �ස්ස මාවෙ� 

දVණට ඇ� පළ� ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     298,833.10       100% I 100%



D76152342006 6/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙපොෙහො@දර ��ල 

   ෙෆො!ෙසේකා ව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

560,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     557,326.32       100% I 100%

N76134242007 6/30/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 709 කළXගම 

නැෙගනiර ගාම ෙසේවා වසමට අය� ෙකොස් මැ@ෙ@ මා:ගෙP පළ� 

හා ෙදවන ප�මග සඳහා පාaය ජල පහgක  ලබා `ම

142,505.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     142,505.00       100% I 100%

N76134242008 6/30/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 709 කළXගම 

නැෙගනiර ගාම ෙසේවා වසෙ  �ඩා �jය මා:ගයට පාaය ජල 

පහgක  ලබා `ම.

122,840.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     122,840.00       100% I 100%

D76152343001 5/31/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය සභාෙF මැදගම ගඟ පාර සංව:ධනය ;<ම

830,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     811,075.82       98% I 100%

D76152343002 7/11/2017

 බ ඩාරගම පාෙ@Aය සභාවට අය� අ�ෙබෝ��ල මැද මාවත 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     477,208.61       95% I 100%

D76152344001 3/31/2017

��" ල!ද හ�බරාව 2 වන ප�මග සංව:ධනය ;<ම

830,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     828,812.37       100% I 100%

H76124144002 4/3/2017

පාiය!ගල XරාEද�ා�මක හා පා�ස�ක සංචාරක ස්ථානෙP යjතල 

පහgක  සංව:ධනය 

 

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H76134244003 4/5/2017

ෙහොරණ, ෙපෝ�ව ද ඩ ¥!ෙF ගා�!ස් ෙවත පාaය ජල පහgක  

ලබා ගැaම.

1,100,000.00      අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

D76152344004 4/18/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය සභාවට අය� කනංEල කහට�jය පාරට යන 

පාලම ප�සංස්කරණය ;<ම

1,700,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



D76152345001 4/5/2017

ෙගොඩෙගව�ත පාර සංව:ධනය ;<ම

499,320.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     487,403.41       98% I 100%

D76152345002 4/5/2017

ප!Eලෙහේන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

332,648.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     323,096.00       97% I 100%

H76134245003 5/5/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 815 නාහ�ල පජා ජල ව�ාපෘ�ෙයi 

වැඩ අවස! ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

D76152346001 3/31/2017

ෙබෝතෙ�ගම ගංෙගොඩ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

840,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     835,882.08       100% I 100%

N76183146002 6/7/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය සභාෙF නව ශවණාගාරය සදහා ආසන 

පහgක_ ලබා `ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H76134146003 7/4/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඉහළ ෙව�ගම 

හාnRව�ත rර ෙ@ශෙP‚ පාaය ජලය ලබා ගැaම සඳහා ෙපො9 Rඳ] 

ඉ� ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

H76134246004 10/30/2017

ෙබෝතෙ�ගම ජනපදෙP kට x ධ:මපාල Eහාරය ද]වා පාaය ජලය 

ලබා ගැaම

1,380,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H76183147001 4/18/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙබෝ �වල Xස්තකාලය සදහා 

නව වැk;¦ පහgක_ ලබා `ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H76183147002 4/18/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙදොඩංෙගොඩ ෙපර පාසල සදහා 

වැk;¦ 02] (baby commord) ඉ�;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     500,000.00       100% I 100%



D76152347003 5/23/2017

ෙබෝ �වල ආදහනාගාරෙP �Eg  මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස තාර දමා 

සංව:ධනය ;<ම

330,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     327,964.26       99% I 100%

D76152347004 5/23/2017

¯� ඇල��ල මා:ගෙP පයාගල මා:ගය ෙදk! ඇ� ෙකොටස 

සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     491,278.03       98% I 100%

H76134147005 7/4/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙත�වන 

අරrපලක!ද ව�ෙ� මාෙබොඩ ෙකොටෙසේ ජනතාවට පාaය ජලය 

ලබාගැaම සඳහා ෙපො9 Rඳ] සහ ජල ටැං;ය] ඉ� කර ජල 

ව�ාපෘ�ය] �යා�මක ;<ම
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

D76152447006 7/11/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ@Aය සභාවට අය� මලබඩ XහාWෙගොඩ මා:ගෙP 

ඇ� අනාර]°ත පාලෙ  පාල  ඇ± සE;<ම

390,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

D76152348001 3/31/2017

ෙහේන මර]කලාව�ත පාර සංව:ධනය ;<ම

828,868.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     825,790.00       100% I 100%

D76152349001 3/31/2017

ෙදෝන ��ල පාර සංව:ධනය ;<ම

522,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     521,905.39       100% I 100%

D76152349002 3/31/2017

ඇ"ල��දRගම ෙදවන ප�මග සංව:ධනය ;<ම

300,240.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     300,240.00       100% I 100%

D76152350001 5/5/2017

ෙපො� ග ෙපොල කXෙගොඩ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

399,756.45         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     396,882.36       99% I 100%

D76152350002 5/5/2017

�!නෙගොඩ නාEjගල මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

429,730.17         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     426,606.91       99% I 100%



D76152351001 3/31/2017

වල�ලාEට උ� ��ල මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     292,868.40       98% I 100%

D76152351002 3/31/2017

zගහතැ!න ෙවළපහළ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

260,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     257,797.12       99% I 100%

D76152351003 3/31/2017

¦isයාව මැ�ල�කලාන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

280,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     275,250.90       98% I 100%

H76124151004 6/30/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශය හරහා ගලා බkන 

ෙබ!තර ගෙZ අ" ගංගාව ආ�තව පෙර�ගම ගලතර පෙ@ශෙP 

සංචාරක පවාහන ෙබෝn� නව�Eය හැ; ජැjය] සකස් ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% Q 0%

H76134151005 7/4/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 848 ² Risයාව 

බටiර ගාම ෙසේවා වසෙ  හ�ල!ෙදKයෙහේන පෙ@ශෙP‚ පාaය 

ජලය ලබා ගැaම සඳහා නළ Rඳ] ඉ� ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

N76141252001 3/27/2017

පාR!ද�වර පාෙ@�ය සභාව ස" ඝණ අපදව� කළමනාකරණ 

මධ�ස්ථානය සදහා E9Rබල ස බ!ධතාවය ලබා`ම

714,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     714,000.00       100% I 100%

D76152352002 3/31/2017

ම�ර පාර අ@දරෙගොඩ ���බැ@ද ෙදi�jය යාෙකෙරන මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     399,053.81       100% I 100%

D76152352003 3/31/2017

�]ෙහේන ප!සල මැද මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     198,436.20       99% I 100%

D76152352004 3/31/2017

හැTග�ල ජනපදය 2 වන ප�මග සංව:ධනය ;<ම

240,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     238,092.83       99% I 100%



H76134252005 5/24/2017

පාR!ද �වර පාෙ@Aය ෙ�ක_ ෙකොnඨාසෙP ෙබ�ලන V�Yව�ත 

ග_වාy! සඳහා පාaය ජලය ලබා `ෙ  ව�ාපෘ�ෙP ඉ�� වැඩ

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

N76124962001 4/3/2017

බස්නාiර පළාත "ළ සංචාරක�! පවාහනය කරන V³ රථ �ය9ර! 

X{S ;<ම 

 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) -                     -                   0% A 10%

N76124162002 4/5/2017

බස්නාiරපළාෙ� ෙ@Aය Eෙ@Aය සංචාරක පව:ධනය සඳහා 

අ�ප´කා සහ පව:ධන අ�දව� සැකyම 

 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) -                     -                   0% A 10%

N76124962003 4/19/2017

2017 ෙලෝක සංචාරක �නය සැම<ෙ  වැඩසටහන

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) 0% O 0%

N76124962004 11/13/2017

ඇෙ k! xලංකා ෙව�ම XVII �දණය ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) 0% O 0%

F78183801001 1/26/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය සභා ෙගොඩනැv�ල ජනතා අ��යට ප� ;<මට 

අවශ� කා:යාල උපකරණ ලබා`ම

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     3,457,350.00    86% I 100%

N78183101002 1/26/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය සභාවට අය� 90/ඒ උ/ ක�වැ�ෙ�ගම 

gසාන¸_ෙP V භෙග� වැඩ අවස! ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     472,621.15       95% I 100%

N78183101003 1/30/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය සභාවට අය� 56 ඒ, ෙද�පාකඩවර 

gසාන¸_ෙP V භ ෙගය ඉ�� ෙකොටස ඉ�;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     491,665.75       98% I 100%

D78152301004 3/14/2017

මරඳගහ�ල k"_ණ උයන �@eක මහතාෙZ Kවස අසR! යන 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     474,919.99       95% I 100%



D78152301005 3/14/2017

අංක 47,හඟව�ත, නාරනා�jය ගා.ෙසේ.වසෙ  නාරනා�jය 

වලFව�ත යාකරන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,923.00       100% I 100%

D78152301006 3/24/2017

Risයග මන සමv ෙපො9 මාවත ච_!ද Xෂ්ප Vමාර මහතාෙZ 

Kවස අසල kට ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     471,013.93       94% I 100%

D78152301007 3/24/2017

අංක 03, �!නකැෙ�ව�ත, ඌරාපාන kට හXගහගම ද]වා �ෙවන 

රාජා ද k�වා මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     385,625.26       77% I 100%

D78152301008 3/31/2017

55 ² අ»ෙගො�ල ගා.ෙසේ.ව.ට අය� zග�ව z�ගම මා:ගෙP සzර 

ෙහෝටලය ඉ��ෙය! ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     497,628.59       100% I 100%

D78152301009 3/31/2017

ෙදොෙරොFව ෙතොරණ හ!�ෙP kට ෙරෝiත මහතාෙZ Kවස අසR! 

වමට `පා� මහතාෙZ Kවස ද]වා ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,894.56       100% I 100%

D78152301010 3/31/2017

කඩවල _�ලගහව�ත ආරාම ෙපො9 පාර  සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     295,318.20       98% I 100%

D78152301011 3/31/2017

හ�ෙප ෙකොටක!ද ෆැ!kස්ෙZ Kවස ඉ���j! �ෙවන ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     247,764.45       99% I 100%

D78152301012 4/25/2017

එ .ඒ.ෙ½.ජයUර මාවත �ij කබරයාෙගොඩැ�ල Eමලk� මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

165,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     164,000.00       99% I 100%

D78152301013 6/21/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP {S��ල ශාලාව 

මා:ගෙP පළ� ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ෙන»] ම�ලව මහතාෙZ 

Kවස අසළ kට ඉ��යට ෙකො!�n දමා ඇ� ෙකොටෙසේ අවස! 

ෙනොකළ ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     500,000.00       100% I 100%



N78134202001 2/17/2017

කටාන පාෙ@Aය සභා බල පෙ@ශය "ළ Kයං කාල හා Eෙශේෂ ආපදා 

ත��ව යටෙ� අපහgතාවයට ප�¾ ජනතාවට පාaය ජලය ලබා`ම 

සඳහා ජල ටැං; ලබා`ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     485,115.62       97% I 100%

D78152302002 3/10/2017

ර@ෙදො�ව දැපෙහේන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     329,842.01       66% I 100%

D78152302003 3/10/2017

ලංkයාවාTය පා»ව�ත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     372,549.01       75% I 100%

D78152302004 3/27/2017

ෙව���ල ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     297,133.54       99% I 100%

D78152302005 3/27/2017

අ]කර 8 ව�ත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152302006 3/27/2017

ඉ@දෙගොඩැ�ල ආk� උයන පධාන මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     197,381.04       99% I 100%

D78152302007 3/27/2017

;Wල�jය , ද_!නගහව�ත ෙමෝලව�ත ෙපො9 මා:ගෙP කාSව 

ඉ�;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     299,542.00       100% I 100%

D78152302008 3/27/2017

එ~.�.¿.බබා��ව�ත RයනෙZ��ල නතාRයා ෙහෝටලය පාෙ: 

දVS පසට ගම!කරන ෙදෙවK ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

y�ව නගර 

සභාව -                     311,090.00       62% I 100%

D78152302009 3/27/2017

RයනෙZ��ල ද:ශන ෙපො9 මාවෙ�  ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

y�ව නගර 

සභාව -                     368,455.00       74% I 100%



D78152302010 3/27/2017

උද _ට මාතෘ සායනය ��පස ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     256,920.00       64% I 100%

D78152302011 3/27/2017

කටාන මහෙගදරව�ත ෙපො9 පාර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     428,477.11       86% I 100%

D78152302012 3/27/2017

උද _ට ෙ@වාලය අසල �ල] මහතාෙZ Kවස �ij ෙපො9 පාර 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     49,355.00         25% I 100%

H78134102013 3/27/2017

;Wල�jය වැ��ලව�ත ජල ව�ාපෘ�ෙP ජල රඳවනය ඉ� ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H78134102014 3/27/2017

දVS ;Wලා�jය පජා ජල ව�ාපෘ�ෙP ඉ�� වැඩ Kම;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     400,000.00       80% H 100%

D78152302015 3/31/2017

නැ/කටාන ෙ À�� ගා:ඩ! ව�ත ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     430,511.89       86% I 100%

D78152302016 3/31/2017

ර@ෙදො�ව උ"ර පඤ්ඤාන!ද ෙපො9 මාවත (ෙකො�ෙගොඩ y�ව පධාන 

පාෙර! ආර භ වන) සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,550.00       100% I 100%

D78152302017 3/31/2017

ද�පත පාර, �Â�ගස්කn�ව හ�ෙට] ෙපර පාසලට යන  ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     443,607.90       99% I 100%

D78152302018 4/3/2017

ආÃඅ බලම _iY මාවෙ� අබල! ¾  zට: 200 ක ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     986,980.38       99% I 100%



A78183102019 5/5/2017

උද _ට පජාශාලාෙF ඉ�� වැඩ - අ�යර 1

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     866,024.70       87% I 100%

H78183102020 6/15/2017

උද _ට පජා ශාලාෙF වැඩ අවස! ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152302021 7/25/2017

Xංpග�ල iWටාන හ!�ෙP kට Kල!ත මහතාෙZ Kවස අසල 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

D78152302022 7/25/2017

ග!එ¦ය kk� ද k�වා ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

D78152302023 7/25/2017

ර@ෙදො�ව ගමමැද පාෙ: පළ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

D78152302024 7/25/2017

ර@ෙදො�ව x ලා� මහතාෙZ Kවස අසල  ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78134102025 7/31/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 68/ඒ මහ ඇ�ගාල 

පෙ@ශෙP පජා ජල ව�ාපෘ�ය] �යා�මක ;<ම - අ�යර 2

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

D78152303001 3/10/2017

Vරණ නෙයෝ_ ආපනශාලාව අසල වමට Eiෙදන පරාකම පාෙ: 

z.100 පමණ vය Eට වමට ඇ� ෙදවන ෙපො9 ප�මග (මාකස් ව� 

මහතාෙZ Kවස �ij මා:ගය) සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     373,079.30       75% I 100%

D78152303002 3/10/2017

zග�ව තලා�ව කෙඩො�කැෙ� උ]තා� ;" ස_Y මාවත හරස් පාර 

71/75 අංක දරන ෙරොෙජස්ට: මහතාෙZ Kවස �ij මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     468,850.72       94% I 100%



D78152303003 3/10/2017

ෙපෝ�ෙතොට, ත];යා පාර අංක 56/52 එ .එ!.එ . ෙජශා! 

මහතාෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     480,643.09       96% I 100%

D78152303004 3/10/2017

ෙපෝ�ෙතොට, ත];යා පාර අංක 53/10  එස්. ෆා�] අR   මහතාෙZ 

Kවස ෙදසට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     441,056.40       88% I 100%

K78183903005 4/25/2017

¸ෙගෝ³ය ෙතොර"� ප@ධ� තා]ෂණය හා ෙතොර"� තා]ෂණය 

උපෙයෝÆ කර ගK_! zග�ව මහ නගර සභාෙF කා:යා³ය 

කට�"වල ධා�තා සංව:ධනය ;<ෙ  වැඩසටහන අ�යර II

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% D 80%

N78124103006 7/19/2017

zග�ව ඒ�"කාල ෙවරළ ජල උද�ානය සංව:ධනය ;<ම යටෙ� 

අත�වශ� අ��වැTයා කට�" k9 ;<ම - අ�යර ii

1,120,000.00      ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% B 35%

A78183104001 1/30/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය සභාවට අය� උ�ග ෙපොළ මංස!eෙP 

ෙපො9 වැk;Rය ප�සංස්කරණ කට�" ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     237,238.32       47% I 100%

J78183104002 1/30/2017

_�ව!ෙගොඩ නගර සභාෙF වෑෙගොFව gසාන¸_ෙP  මා�  

Kයමා�Éල ;<ම සඳහා වැට ඉ� ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     499,975.00       100% I 100%

J78183104003 1/30/2017

_�ව!ෙගොඞ නගර සභාවට අය� නාග�ක gසාන Ë_ෙP මා�  

Kයමා�Vල ;�ම සඳහා වැට ඉ�;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     477,505.10       96% I 100%

D78152304004 3/14/2017

යාෙගොඩ��ල උ"ර ගාමෙසේවා වසෙ  පහ! �යස ෙපො9 මා:ගය 

නාRකා gභkංහ මහ�_යෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     496,142.90       99% I 100%

H78134104005 3/27/2017

අස්v� ව�ෙපොල ජ � ව�ත ෙපො9 නාන ¦ඳ ප�සංස්කරණය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% C 60%



D78152304006 3/31/2017

න�වල, පැලවගාව සර� Vමාර මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ඇ� ෙපො9 

මා:ගය එම මහතාෙZ Kවස අසල kට ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,167.75       100% I 100%

D78152304007 3/31/2017

ගැ�S මාවෙ� gK� මහතාෙZ Kවසට යන ෙපො9  අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව 0% O 0%

D78152304008 3/31/2017

උ"� ෙහොර පැ�ල ෙබෝe�i�වල වැR පාෙ: �නදාස මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     249,088.20       100% I 100%

D78152304009 3/31/2017

දVS ෙහොර පැ�ල Vඩාෙගොඩ k� ආරාමයට යන ෙපො9 මා:ගෙP 

ෙබෝ]Vව සහ පාර සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     249,584.60       100% I 100%

H78141204010 4/18/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලා� සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

H78141204011 5/31/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

50,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     35,720.00         71% I 100%

D78152304012 6/15/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙහොර පැ�ල ගාම 

ෙසේවා වසෙ  අ බල කැෙ� සහ ද Íනෑ!ස් ව�ත යා ෙකෙරන 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම(උX� මහතාෙZ Kවස අසR! 

�ෙවන මා:ගය)
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     498,564.55       100% I 100%

D78152304013 6/28/2017

අස්v� ව�ෙපොල  �ij සඳ_s උයන ෙපො9 මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152304014 6/28/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 99/1 න�වල බටiර 

ගාම Kලධා< වසෙ  9 වන ෙපො9 ප�මෙZ Î.එ!.y.�සානායක 

මහතාෙZ Kවස අසළ kට ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%



N78133704015 8/1/2017

"� ඉgර  ග මාන වැඩසටහන යටෙ� අස්v�ය Xරාණ ග�ෙල! 

රජමහ Eහාරය ආ�තව �] ෙරෝපණ වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D78152304016 9/12/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ග පහ ව"��ල 

ෙකෝරලෙZ ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

165,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

D78152304017 9/29/2017

උ�ග ෙපොල ෙකොරෙසේව�ත ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම ( ආ:.�.Eෙ½"ංග මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 

මා:ගය)

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N78152304018 11/15/2017

ෙකොරෙසේව�ත පළ� ෙපො9 ප�මග ප�සංස්කරණය ;<ම

184,500.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78183105001 1/30/2017

z�ගම පාෙ@�ය සභාෙF ෙසෞබ� /මා:ග ෙසේවක�! සඳහා 

ෙගොඞනැv�ල] ඉ�;<ම

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     2,960,390.85    74% D 80%

D78152305002 3/10/2017

හා�jගම ම]කKෙගොඩ මා:ගෙP හා�jගම පධාන මා:ගෙP kට 

p!තන ජයෙකොT මහතාෙZ Kවස ඉ���j! ඩ�.ෙ].Eකමkංහ 

EතානෙZ මහතාෙZ Kවස පgකර යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     989,052.50       99% I 100%

D78152305003 3/14/2017

ෙබොකලගම, තලෙහේන එ~.එස්.�ණෙසේකර (�_ර) යන අයෙZ Kවස 

ෙදසට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     399,426.16       100% I 100%

D78152305004 3/14/2017

ෙදමටහැ�ත හ!�ෙP kට කහඳව ෙදසට ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     394,583.56       99% I 100%

D78152305005 3/14/2017

කඳ!ග�ව,අමරv�ව�ත පධාන පEශ්ඨ මා:ගෙP දVණට ඇ� පළ� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය (².�.ජයර�න මයාෙZ Kවස ෙදසට) 

සංව:ධනය 

;<ම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     186,147.45       93% I 100%



D78152305006 3/24/2017

UරÏ�ය ක!ද 358 ගා.K.ව. UරÏ�ය ක!ද �Wරාෙගොඩව�ත 

ෙව!ෙ@k ව�ෙ� ඇ"ලත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     497,039.44       99% I 100%

D78152305007 3/24/2017

අංක 10, ව�ෙබෝතෙ� ගා.K.ව.ක ඩලම kට වරකාෙපොල ද]වා 

පධාන මා:ගෙP අ]කර 2 ෙව!ෙ@k ව�ත ළÐ! ඇ� 

ක�වාකැෙ�ට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     498,170.33       100% I 100%

H78134205008 3/27/2017

පස්යාල රණE�ගම ග මානාP ජල ව�ාපෘ�ෙP ඉ�� වැඩ Kම 

ප;<ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පජා ජල 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     -                   0% A 10%

H78134105009 4/3/2017

සරkය පජා$ල සංEධානයට අය� ජල ව�ාපෘ�ය සඳහා නල ¦ඳ] 

ඉ� ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     500,000.00       100% I 100%

H78141205010 4/3/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     145,000.00       48% D 80%

H78141205011 6/21/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය  ලාÌ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     17,996.00         72% I 100%

D78152305012 9/12/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පස්යාල ජය මාවත ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

N78134205013 11/15/2017

ෙලෝ»වාෙගොඩ තලෙහේන පාර ඉ���j! ඇ� ¥!N� පා:] 02 වන 

ප�මග රාමනායක මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 මා:ගෙP zට: 

560 ] 9රට ජලනල `:ඝ ;<ම

631,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

D78152306001 3/10/2017

වැRකඩ��ල න!දන මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9  මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම       

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     497,828.70       100% I 100%



D78152306002 3/10/2017

කWරාග�ල 1 හා 2 ෙපො9 අ"� මා:ග සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     484,927.65       97% I 100%

D78152306003 3/10/2017

V�වලාන ප!සල පාෙ: ³ ෙමෝල අසR! යන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152306004 3/10/2017

ෙබ ��ල �ඩග�ව, ෙදK�jය ෙපො9 පාර සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     498,289.68       100% I 100%

D78152306005 3/24/2017

අRවලප�ල, අංග �jය ගම මැද ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     996,053.70       100% I 100%

H78134206006 3/27/2017

ෙFය!ෙගොඩ ෙකෝලව�ත ¥!ෙZn 10 වන මාවත ෙවත නල ජල 

පහgක  සැපÑම

555,000.00         ප.පා.ෙකො. ජ.ස.ම. -                     554,200.95       100% I 100%

H78134206007 3/27/2017

කළෙගTෙහේන ��වාෙ!ගම අරRය උයන ෙවත නල ජල පහgක  

සැපÑම

258,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     258,000.00       100% I 100%

H78134206008 3/27/2017

ෙFය!ෙගොඩ දංEලාන ගම මැද පාෙ: මහකන�ත ව�ත (ෙ�ක�ය 

පාර) ෙවත නල ජල පහgක  සැපÑම

92,000.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     91,630.45         100% I 100%

D78152306009 3/31/2017

අංක 364, උ"ර අලවල ගාමෙසේවා වසෙ  අංග!තැ!න ෙපො9 පාර 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

D78152306010 3/31/2017

66/22 y, වාරණ පාර, �හා�ය ප�ංp එ .ආ:.එ .නයාස් හා�ෙZ 

Kවසට යන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     311,231.80       62% I 100%



H78134206011 4/3/2017

ෙFය!ෙගොඩ, පාර��ල මැද මාවත ෙවත නල `:ඝ ;<ම

110,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     106,298.31       97% I 100%

H78134206012 4/3/2017

KnටWව ක�වස්ෙගොඩ ෙපො9 අ"�පාර ( අÒෂා Vමා� _යෙZ◌් 

Kවසට යන පාර) ෙවත නල `:ඝ ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%

H78134206013 4/3/2017

KnටWව , කළෙගTෙහේන, මහව�ත පාර ෙවත නල `:ඝ ;<ම

31,000.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%

D78152306014 6/15/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  ව"�jවල 

ෙවොRෙබෝ� �ඩා�jය ෙවත පEශ්ට මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     418,776.60       84% I 100%

H78141206015 7/5/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ  

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

13,200.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% B 35%

N78141206016 7/28/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙගොඩගම පජා 

ශාලාවට E9Rය ලබා`ම

20,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     18,846.80         94% I 100%

D78152306017 8/16/2017

ෙබෝනෑගම ගමමැද ෙපො9 පාර හා ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     994,702.48       99% I 100%

D78152306018 8/31/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  328 ඒ 

ග�ගස්ෙමොෙn ගාම Kලධා< වසෙ  පග� ෙපො9 මාවෙ� අබල! U 

ඇ� ෙකොටස (ෂ:මස් මහතාෙZ Kවස අසළ මා:ගය) සංව:ධනය 

;<ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

D78152306019 8/31/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මහානාම ධ:මායතන 

ප!සල අසල kට �හා�ය V�Yව�ත පධාන මා:ගෙP �වර පාර 

ෙදසට සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%



N78134206020 8/31/2017

ෙFය!ෙගොඩ , �ගෙසවන පෙ@ශය ෙවත නල `:ඝ ;<ම

267,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

N78124106021 9/11/2017

ෙ@Aය සංචාරක�! ස බ!ධ කරගK_! KnටWව නගර මධ�ෙP 

ස�ංග� තරගය] පැවැ�Uම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78141206022 9/29/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! kjන අ� ආදාය ලාÌ Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% B 35%

N78124106023 11/1/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වැRකඩ��ල නාන 

ෙතො�පල සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78141206024 11/20/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! kjන අ� ආදාය ලාÌ Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම 0% O 0%

N78133707001 3/20/2017

ග පහ මහ නගර සභාවට අය� පා�ස�ක සංචාරක උද�ාන ¸_ය 

සකස් ;<ම- අ�යර 2

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     499,000.00       100% I 100%

D78152307002 3/24/2017

ග පහ,අ��ගම ෙබෝග�ව ෙමොසස් ඇවK� ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     499,606.68       100% I 100%

D78152307003 3/31/2017

බ ඩාරව�ත එස්ෙnn ග මානෙP පධාන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     500,000.00       100% I 100%

D78152307004 3/31/2017

ඇඔර�ව දVණ kංහ පාර ස බ!ධවන _s�" ෙපො9 මාවත 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%



D78152307005 3/31/2017

ග පහ නගර සභා yමාවට අය� පහළගම ප!සල ��පස Eමලරතන 

මාවත (ඇKකn ඇලට සමා!තරව ඇ�) පැ� බැ ම බැඳ මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% B 35%

H78183107007 4/7/2017

ග පහ පාෙ@Aය සභාවට අය� ඉW�ෙගොඩ ස�ෙපොල සංව:ධනය 

;<ම

6,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     4,690,507.99    78% I 100%

K78183907008 4/26/2017

¸ෙගෝ³ය ෙතොර"� ප@ධ� තා]ෂණය හා ෙතොර"� තා]ෂණය 

උපෙයෝÆ කර ගK_! ග පහ මහ නගර සභාෙF කා:යාලÑය 

කට�" වල ධා�තා සංව:ධනය ;<ෙ  වැඩසටහන අ�යර II

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% D 80%

D78152307009 7/6/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP �9!ෙගොඩ gරම� ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H78182107010 7/18/2017

ග පහ මහ නගර සභාව ස" මඩව�ත ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jෙP ඉ�� 

වැඩ Kම ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

D78152307011 9/29/2017

හංසv� පාර හංසEමන ෙපො9 මා:ග ප@ධ�ය හා කාS ප@ධ�ය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

H78183107012 10/10/2017

ග පහ මහ නගර සභාව ස" මඩව�ත  ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jෙP   

ඉ�� වැඩ Kම ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152307013 10/23/2017

ග පහ මහනගර සභා බල පෙ@ශෙP බැ Tය��ල ස්ව:ණ ජය!� 

මාවත ෙවල මැද ෙකොටෙසේ ෙබෝ]Vව ඉ�කර පැ� බැ_ බැඳ 

සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

H78133108001 2/8/2017

ජා ඇල නගර සභාෙF ෙකො ෙපෝස්n අංගනය වැT��S ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     -                   0% H 100%



D78152308002 2/17/2017

කඳාන 9 �යපල පාරට යාබද ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

270,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     269,918.44       100% I 100%

D78152308003 2/17/2017

කඳාන දVS බටගම ජය!� මාවෙ�  ජය!� ප�මග සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     495,507.23       99% I 100%

D78152308004 2/17/2017

ෙපො���$කලාන ෙකොස්පැලෑන 9ව පාෙ: ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

230,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     228,338.50       99% I 100%

G78133108005 2/28/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය සභාව සඳහා ක පැ]ට: රථය] _ල` ගැaම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     -                   0% C 60%

D78152308006 3/10/2017

දVS Kව!දම ව"රාන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     970,553.16       97% I 100%

D78152308007 3/24/2017

නැ/ බ�ව�ත, කැ!දRය@ද පා�ව ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     483,540.40       97% I 100%

D78152308008 3/24/2017

කXවාගාර පාෙ: කXවාගාරයට යන Eට ව  අත පැ�තට ඇ� පළ� 

ෙපො9 පාෙ: ෙකො!�n කර ඇ� ඉ�� ෙකොටස සහ ෙබෝ]Vව 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     491,681.28       98% I 100%

N78133708009 3/31/2017

රාගම නගරය "ළ �] ෙරෝපණය සහ ප�සර අලංකරණය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     500,000.00       100% I 100%

D78152308010 4/19/2017

ජා ඇල කSවන අරRය උයන පධාන ෙපො9 මා:ගය( _�ව!ෙගොඩ 

පාර kට Kසංසලා මා:ගය ද]වා ) සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



D78152308011 5/24/2017

රාගම කඩවත මා:ගෙP අංක 802 Kවස අස¦! පට! ග!නා ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152308012 6/21/2017

ජා ඇල දÕගම zග�ව පාෙ: වහjයගමට යන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152308013 6/28/2017

ය]ක�ව සාම මාවෙ� ආත: මහතාෙZ Kවස අසR! ආර භ වන 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152308014 7/11/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ඇව�ව�ත මා:ගෙP වැy 

ඇ� කාSව සංව:ධනය ;<ම

423,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152308015 7/25/2017

ද�ගම උසාEය පාෙ: ;ංස්ඩ�E Kවාස සංÖ:ණෙP හතරවන ෙපො9 

ප�මග අසල ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152308016 7/25/2017

කඳාන,හXෙගොඩ ��ංගස් හ!�ෙP ඩ�k ලRතා මහ�_යෙZ Kවස 

අසල ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

175,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152308017 7/25/2017

ඒකල ෙව!ෙ@kව�ත, ප!සල පාෙ: ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

D78152308018 7/25/2017

රාගම,ෙපොT UVWර gරා½ අජ!ත මහතාෙZ සහ ෙටKස! k�වා 

මහතාෙZ Kෙවස අසR! �ෙවන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152308019 7/25/2017

රාගම ,ඉහළගම අංක 1091/²/2 R�නය සඳහ! ලR� Vමාර 

මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     149,894.20       100% I 100%



D78152308020 7/25/2017

රාගම ,ෙකෝ�යාව�ත අංක 271/² R�නය සiත  ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

75,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152308021 7/25/2017

රාගම ,බ�ග ��ල 405/ඒ/2 Kවෙසේ �.එ~. පනා!9 මහ�_යෙZ 

Kවස අසල ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78183108022 8/30/2017

රාගම ජයxගම ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jෙP E9R ආෙලො] පහ! 

ආවරණය හා එ�.ඊ.Î. E9R පහ! 6 ]  (ෆ්ලෑෂ:) සEකර ආෙලෝක 

ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D78152308023 10/9/2017

ජා ඇල කXව�ත 3 වන ප�මග ෙපො9 මා:ගෙP ෙකො�n ලෑR  

ප�සංස්කරණය ;<ම සහ කා�ව අ��වැTයා ;<ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     -                   0% A 10%

H78183108024 10/11/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  ඒකල කෘ ස් ව�ත මාතෘ 

සායනය පව�වාෙගන යන පජාශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� වැඩ Kම 

;<ම

427,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H78141208025 11/13/2017

ජාඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! kjන අ� ආදාය ලාÌ Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

124,000.00         පා.ෙ� ලං.E.ම 0% O 0%

D78152309001 3/27/2017

"�ෙFෙගදර ×ය! ඉලංගෙකෝ! මහතාෙZ  Kවස අසල ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     399,606.96       100% I 100%

D78152309002 3/27/2017

V�Vලාව ශා!ත අ!ෙතෝK ෙපො9 මාවත ඇ!තK මහතාෙZ Kවස 

අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     199,910.77       100% I 100%

D78152309003 3/27/2017

මහබාෙZ �ස්"රාජ මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     491,966.42       98% I 100%



D78152309004 3/27/2017

ෙහොරෙr Xන��ථාපන ෙරෝහල පාර වමට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     495,282.45       99% I 100%

D78152309005 4/3/2017

ව�තල, ග�වැjය ශා!ත ම�යා ෙපො9 පාර ම:E! දසා මහතාෙZ 

Kවස අසල kට ඉ��යට  සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H78141209006 4/18/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලා� සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

D78152309007 8/23/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ම<නා ගා�! ෙපො9 

මා:ගෙP ව  පසට ඇ� "!වන ෙපො9 මා:ගෙP හස! මහතාෙZ 

Kවස අසල kට දVණට ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල 

නගර  සභාව 0% O 0%

N78152309008 10/23/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP X�9ගම ජයÏ�ය ෙF�ල 15 

ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D78152310001 3/24/2017

කඩවත,ඇ�ෙදsය බ ඩාරනායක මාවත, y.ඩ�.ජයව:ධන 

මහතාෙZ Kවසට යන Uර ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     472,742.60       95% I 100%

D78152310002 3/24/2017

කඩවත,බ ඩාරව�ත උ"ර ෙසේර  මාවෙ� දVණට ඇ� 19 ² 1 

Kවස ඉ���j! �ෙවන   1 වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     493,384.95       99% I 100%

D78152310003 3/24/2017

කඩවත, ඉහළ කරගහ�ණ, එ]ස� මාවතට ස බ!ධ වන ෙපො9 

අ"� මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     487,503.80       98% I 100%

D78152310004 3/27/2017

නැRගම x ෛශලාස!නාරාම Eහාරස්ථානයට යාබද වමට ඇ� ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%



D78152310005 3/27/2017

බලEල එ]ස�ගම අංක 4/148 R�නෙP ප�ංp සර� Eකමආර~p 

මහතා ඇ"�  Kවැkය! ෙවෙසන ෙපො9 පාර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,436.60       100% I 100%

D78152310006 3/27/2017

අ�S VWර ෙගෝ_ස් ෙහේන ෙපො9 පාර ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     498,270.70       100% I 100%

D78152310007 3/27/2017

මහර කැ!දRය@ද පා�ව ධ:මපාල මාවත 7 වන ෙපො9 ප�මග 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     373,184.50       93% I 100%

D78152310008 3/30/2017

ඇ�ෙහේන ව�ත පාෙ: �ij 2 වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

D78152310009 3/31/2017

රාජkංහ මාවෙත! හැ<යන Eමලාව¡ මහ�_යෙZ Kවසට ඇ� 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

D78152310010 3/31/2017

රාජkංහ මාවෙ� 3 වන ප�මෙZ ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

D78152310011 3/31/2017

උ��ල kට පැ_s Eට Uරෙකෝ! ෙගොඩනැv�ල ඉ��ෙය! දVණට 

ඇ� ල!kෙහේන ෙපො9 පාර ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     407,912.10       82% I 100%

H78141210012 5/29/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලා� සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

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

D78152310013 6/21/2017

බටෙගො�ල ��වානාව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පළා� 

ක:මා!ත 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     -                   0% H 100%



H78141210014 7/5/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

50,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     25,000.00         50% C 60%

D78152310015 7/25/2017

බටෙගො�ල ෙ�ක�ය අසල kට ��වානා ව�ත ද]වා ඇ� ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152310016 7/25/2017

වරපලාන ප!සල මා:ගෙP පළ�   ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

D78152310017 7/25/2017

බෙnෙපොල E9හල මා:ගෙP ෙවල පg ¾ Eට හ�වන දVණට හැ<යන 

පළ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152310018 7/25/2017

ම�ව" i��jය මෙහේෂ් මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152310019 7/25/2017

නාරංවල Ö:� �ණkංහ මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152310020 7/25/2017

ෙත!නෙකෝ!ව�ත �9 මැ9ර ළඟ kට කන�තට යන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152310021 7/25/2017

ගැ�මාන ෙබෝeය ඉ���j! ඇ�  ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152310022 7/25/2017

උ��ල ෙරෝහල ඉ���ට ඇ� වR;!ෙදsය ෙපො9 මා:ගෙP අවසාන 

ෙකොටස  සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%



D78152310023 7/25/2017

ෙගෝනෙහේන නැෙගනiර නැණ_s ෙපර පාසල ඉ���ට ඇ� ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

D78152310024 7/25/2017

වෑබඩ උ"ර ප!සල පාෙ: ෙමොහා! Kශා!ත මහතාෙZ Kවස අසල 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78141210025 11/20/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ�SVWර ෙකොස්ල!ද ව�ත 

ග මානයට E9Rය ලබා`ම

72,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම 0% O 0%

D78152311001 3/10/2017

ෙදමළගම gසාන¸_යට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,856.20       100% I 100%

D78152311002 3/10/2017

අ�රාෙගොඩ දVණ ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     496,580.30       99% I 100%

D78152311003 3/30/2017

ක�ල!ද,ෙදමළගම පධාන පාෙ: ඇ� කැෙබ�ලගහ ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     500,000.00       100% I 100%

D78152311004 3/24/2017

ඕEjගම ෙබෝeරාජ Eද�ාලය ��පස ෙරෝiත මයාෙZ Kවස අසR! 

ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     500,000.00       100% I 100%

D78152311005 3/31/2017

කැ!දෙගො�ල ගා.ෙසේ. ව. ඉ�තෑග�ල!ද ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,391.45       100% I 100%

D78152312001 3/10/2017

ක ම�ව�ත "!වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     495,807.73       99% I 100%



D78152312002 3/10/2017

ෙද�ෙගොඩ පස්වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     491,336.07       98% I 100%

D78152312003 3/27/2017

ෙද�ෙගොඩ අංක 355 දරණ Kවස �ij ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,776.90       100% I 100%

D78152312004 3/27/2017

දරණගම ෙවළඳා �ට 2 වන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     495,767.10       99% I 100%

D78152312005 3/31/2017

කාද: මාවත,උලijවල gසාන ¸_ය ඉ���ට ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     366,552.27       73% I 100%

H78141212006 4/18/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලා� සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     17,996.80         72% I 100%

D78152312007 4/25/2017

ෙනො.464/3, උලijවල ම�වාන ප�ංp සා²: {ෙසේ! මහතාෙZ 

Kවස ඉ���ට ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

120,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     119,008.30       99% I 100%

H78141212008 5/31/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

50,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     35,992.00         72% I 100%

D78152312009 7/24/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP kයඹලාෙපව�ත ල]_s 

ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

D78152312010 7/25/2017

ඕ ෙ] අ� ජාත�!තර පාසලට ඉ���ට ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%



D78152312011 9/12/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  kයඹලාෙr දVණ, 

ෙගොඩපරගහව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

D78152312012 9/12/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මංකඩ පාෙර! 

හ�ගස්ෙදsය පාෙ: ආත: මහතාෙZ Kවස �ij ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

G78133113001 2/8/2017

කැළsය පාෙ@Aය සභාව සඳහා ස්;� ස්jය: ෙලෝඩ: ය!තය] 

ලබා`ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     -                   0% B 35%

H78124113002 2/21/2017

කැළs EහාරෙP Eෙ@Aය සංචාරකය! සඳහා  වැk;¦ ප@ධ�ය 

ඉ�;<ම අ�යර ii

3,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     2,583,919.42    86% I 100%

D78152313003 3/27/2017

කැළsය wයගම පාර ෙප�යාෙගොඩ ෙ�ක�ය අසR! ආර භ U 

ඇ!ටK ෙපෙ:රා මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     296,274.25       99% I 100%

H78141213004 4/18/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලා� සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     14,390.00         58% I 100%

N78183113005 5/5/2017

කැළsය �ල�jය ෙපො9 gසාන ¸_ෙP ඉ��පස යකඩ වැට හා 

ෙZn�ව ප�සංස්කරණය ;<ම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N78141213006 10/25/2017

කළsය, ෙබො�ලෑගල, Eජයාරාමපාර, අංක 262/1 ප�ංp 

එ~.h.ජය!ත Vමාර මහතාෙZ Kවස අසR! යන E9R මා:ගය 

Eතැ! ;<ම

157,500.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම 0% O 0%

N78141213007 10/25/2017

ෙගොනවල(බ.ප.), පnjEල, අංක 123/ඒ ප�ංp එස්.එ�.එ .ජයk� 

මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 මා:ගෙP අවiරව ඇ� E9R කS හා 

�හැ! මග Eතැ! ;<ම

156,500.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම 0% O 0%



D78152321001 3/10/2017

ෙකොළඹ 10, � ස@ධ:ම මාවත අංක 30 ව�තට පෙFශ මා:ගය 

ෙකො!�n 

;�ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

D78152321002 3/10/2017

ෙකොළඹ 12, එ .ෙ½.එ . ලාÍ: මාවත අංක 230 ව�තට පෙFශ වන 

ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n 

;�ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 341,084.00         341,084.00       68% I 100%

D78152321003 3/28/2017

ෙකොළඹ 13, ෙකොටෙහේන වාසල පාර අංක 88/1 යටෙ� ආර භවන 

පාර කාපn ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

D78152321004 3/30/2017

ෙකොළඹ 02, ස්�වn U�ය, අංක 57 දරණ ව�ෙ� ෙපො9 මා:ගය Vnj 

ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,622.00         480,740.00       96% I 100%

D78152321005 3/30/2017

ෙකොළඹ 02, ස්�වn U�ය, අංක 35 දරණ ෙපො9 මා:ගෙP කාS 

ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

D78152321006 4/5/2017

ෙකොළඹ 10 මරදාන, මා¦ගාක!ද  පාර 100 ව�තට �Eෙසන ෙපො9 

මා:ගය ෙකො!�n ග� අ�ලා �¦සකර ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 999,967.40         991,300.00       99% I 100%

D78152321007 7/19/2017

ෙකොළඹ 12, ෙසො!ඩ:ස් ෙපෙදස මහ� Kවාස සංÖ:ණෙP අංක 

10/1 kට 10/27 ද]වා ¾ ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 149,958.80         149,958.80       100% I 100%

N78141221008 7/28/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!  kjන අ� ආදාය  ලා�  Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

250,000.00         පා.ෙ� ලං.E.ම 240,998.20         240,998.20       96% I 100%

A78183122001 1/30/2017

ෙකොෙළො!නාව නගර සභාවට අය� ෙකොෙළො!නාව ෙපො9 gසාන 

Ë_ෙP පාලරය අ�� වැÛයා ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     706,822.60       71% I 100%



H78183122002 1/30/2017

ෙකොෙළො!නාව නගර සභාවට අය� �.Ü.ෙපෙ:රා මාවත වැk;R 

ප@ධ�ය ප�සංස්කරණය

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     448,823.27       56% I 100%

D78152322003 4/3/2017

වැ�ල �jය, ;�ත ප{ව ෙපො�ව�ත අංක 67/35 kට 67/35 B 

ද]වා ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

263,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     241,203.00       92% I 100%

D78152322004 4/3/2017

මහ��ග�ව අංක 60/ඒ kට ඉ��යට හා 60/8 kට 60/10 ද]වා ඇ� 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

575,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     501,096.39       87% I 100%

D78152322005 4/3/2017

වැ�ල �jය, බැ!Tයාව�ත පාර අංක 302/12/A kට 302/12/E/4 

ද]වා ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

162,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     160,734.60       99% I 100%

D78152322006 5/5/2017

වැ�ල �jය ;�ත ප{ව, ජයමාවත 4වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය 

;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     -                   0% A 10%

H78141222007 5/29/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අංෙගොඩ 

කැළs��ල දරව"��ල මා:ගයට E9Rය ��ව] ලබා`ම

465,000.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% B 35%

N78141222008 8/10/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP හ�බරාව ව�ත 

ඉඩමට E9Rය ලබා`ම

428,500.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     428,335.35       100% I 100%

D78152322009 10/9/2017

ෙකොjකාව�ත ��ෙ��යාව පාෙ@Aය සභා බල පෙ@ශෙP රාජv�ය, 

��ග�ව පාර අංක 95/3 දරණ ස්ථානෙය! ආර භ වන ෙපො9 පාර 

අවසානෙP ඇ�  පැ� බැ ම බැඳ ප�සංස්කරණය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     -                   0% A 10%

D78152323001 2/8/2017

�ටෙකෝnෙn ෙසේනානායක මාවෙ� වැk ජලය බැස්සUම සඳහා i�  

ප�rප එලා සංව:ධනය ;<ම

1,095,000.00      ප.පා.ෙකො.

x 

ජයව:ධනXර 

ෙකෝnෙn මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%



D78152324001 3/10/2017

ක�ෙවල පා ෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දVS ෙහෝක!දර ෙපො9 

gසාන ¸_ෙP ඇ"� වන  පධාන ෙදොර�ෙF kට ආදාහනාගාරය 

ද]වා මා:ගෙP ඉ!ට:ෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය කර ඇ� 

ස්ථානෙP kට ඉ��යට ආදාහනාගාරෙP ව පස මා:ගය ඉ!ට:ෙලො] 

ග� අ�ලා සංව:ධනය කර ජලය ගලා බkන කාS ප@ධ�ය වැT 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     993,905.53       99% I 100%

D78152324002 3/28/2017

ක�ෙවල, මාලෙ� gද:ශනාරාම Eහාරස්ථානයට යන ෙපො9 පාර 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව -                     433,233.75       87% I 100%

D78152324003 3/28/2017

බ�තර��ල ජයවඩනගම, ෛම´ ධ:මායතන ෙපො9 පාෙ: ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව -                     -                   0% O 0%

D78152324004 3/28/2017

ක�ෙවල, තලාෙහේන සමනල මාවෙ� අවසාන ෙකොටෙසේ kට ෙවල 

පාර ද]වා යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

D78152324005 3/28/2017

බටෙපොත, � gද:ශන E9හල අසල ඇ� මා� ෙවළදසැල ��පස ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

D78152324006 4/3/2017

ක�ෙවල,ෙකොතලාවල,ගැ�SXර 03 වන ෙපො9 ප�මෙZ අවසාන 

ෙකොටස ඉ!ට:ෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     527,283.00       88% I 100%

D78152324007 4/3/2017

ක�ෙවල,ඉg�Xර , 23වන ෙපො9 ප�මග ඉ!ට:ෙලො] ග� අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     386,108.00       97% I 100%

H78141224008 4/3/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද  kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     35,973.60         29% C 60%

D78152324009 5/5/2017

අ"�v�ය පරණ හං�ය - ව�ගම මා:ගෙP 315/1 kට 315/7 ද]වා 

N Kවාස සඳහා යන ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%



D78152324010 5/23/2017

මාලෙ� ෙරොබn �ණව:ධන මාවත 5 වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය 

;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව 0% O 0%

D78152324011 6/15/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 286/² දVS තලංගම , 

Eමල�ස්ස මාවත, බටෙපොත, බ�තර��ල යන R�නය ඇ� Kවස 

ඉ���j! ඇ� ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     22,114.28         7% I 100%

D78152324012 7/5/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 254/D/1, ෙරොබn 

�ණව:ධන මාවත බටෙපොත, බ�තර��ල යන R�නය ඇ� Kවස 

ඉ���j! ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     696,848.00       100% I 100%

D78152324013 7/5/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙකො�ෙFෙගොඩ ගැ�S 

මාවත ක හලට යාබදව ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

D78152324014 7/5/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP , තලංගම උ"ර 03 වන 

ප�මෙZ එක�" මාවත අංක 378/2 ග:j ෙපෙ:රා මහතාෙZ Kවස 

අසළ kට අංක 348 ප�මk� මහතාෙZ Kවස ද]වා ඇ� ෙපො9 

මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

D78152324015 7/5/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP තලංගම ෙකොස්ව�ත Ï�ය 

මාවෙ� වටරNම ෙපො9 මා:ගෙP  ඉ�� ෙකොටස (ෙයොහා! අ�Eස් 

මහතාෙZ Kවස අසළ kට) සංව:ධනය ;<ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

D78152324016 7/27/2017

මාලෙ�- ෙකොnටාව මා:ගෙP , අරංගල ජල V�ණට E�@ධපස  

�iටා ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152324017 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙකොතලාවල, Eහාර 

මාවෙ� ෙරො]ල!� ෙපෙදස  ෙපො9 අ"� මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� 

අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     1,998,942.00    100% I 100%

D78152324018 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  අරංගල 494 ² ගාම ෙසේවා 

වසෙ  ෙකොස්කඳEල ෙහොරෙහේන මා:ගෙP වාන�� මාවෙ� 7 ² 

ප�මග ද]වා ෙපො9 වටරN  පාර ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය 

;<ම
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     999,665.00       100% I 100%



D78152324019 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP තලංගම ෙකොස්ව�ත g�ය 

මාවත අංක 148/1/y R�නෙP ප�ංp අ�රk� මහතාෙZ Kවස අසල 

kට ඉ��යට ඉ��ව ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

D78152324020 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ßනjVWර අංක 73 ඒ එ� 

එස් ෙපෙ:රා මාවෙ� ප�ංp gරංජ ×යංකර මහතාෙZ Kවස ද]වා 

ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

D78152324021 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙකොස්ව�ත ප�rප පාෙ: 

එක�" මාවත ස බ!ධ වන ෙසේපාල මහතාෙZ Kවස අසල ඇ� 

ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස පධාන මා:ගය ද]වා සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

D78152324022 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP බ�තර��ල අංක 503/1 

ෙකෝnටෙZව�ත, උ���ල Kවස අසල ඇ� ෙපො9 පධාන මා:ගෙP 

කාS ප@ධ�ය සකසා  මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

D78152324023 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ"�v�ය ව�ගම gව 

මාවත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% H 100%

D78152324024 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පහළ ෙබෝ_�ය කෑරගල 

මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n ෙයොදා සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

D78152324025 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP, තලංගම උ"ර ෙපො9 පළ� 

ප�මග සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

H78134124026 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වැREට උ�ව{කෙ: �ij 

ෙපො9 නාන ¦ඳ ප�සංස්කරණය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

H78134124027 7/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ"�v�ය ව�ගම ෙපො9 

නාන ¦ඳ සංව:ධනය  ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%



D78152324028 10/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 254/D/1, ෙරොබn 

�ණව:ධන මාවත බටෙපොත, බ�තර��ල යන R�නය ඇ� Kවස 

ඉ���j! ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම (2 වන අ�යර)

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% I 100%

H78134224030 11/10/2017

ෙකොරෙතොට මැs]කාගාර මා:ගෙP �"ල!ද හරහා යන මා:ගයට 

පාaය නල ජලය ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

D78152324031 11/13/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP තලංගම උ"ර ßනැjVWර 

පාර 6වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

399,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

D78152325001 3/28/2017

ෙකොnටාව මාලෙ� පාෙ: අ�ඇට��ල 6 වැK ෙපො9 ප�මෙZ ඉ�� 

ෙකොටස g9g ප�� සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     498,147.80       100% I 100%

D78152325002 3/28/2017

ප!K�jය, කල�ෙගොඩ මN!n ෙටරස් ෙපො9 පාෙ: ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     362,622.01       91% I 100%

D78152325003 3/28/2017

ෙකොnටාව බටiර ගාම Kළධා� වසෙ , මාලෙ� පාෙර! හැ� යන 

වැෙF ;ස්kය ෙපො9 පාෙ: ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     258,382.55       86% I 100%

D78152325004 3/28/2017

මහරගම ප!සල පාෙ: අංක 156 kට 156/6 ද]වා ඇ� ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම (මහරගම ෙබෞ@ධ කKෂ්ඨ Eද�ාලය අසල 

ෙපො9 පාර)

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

D78152325005 3/28/2017

මහරගම ෙපො9 ෙවළද සං;:ණය ඉ���ට දැTගම �වල:ස් අසR! 

ඇ� ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% B 35%

D78152325006 4/3/2017

උඩහ��ල _�ට! ම�ලවආර~p මහතාෙZ Kවස පg කර වමට 

ඇ� ෙබොර� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     286,255.24       57% I 100%



D78152325007 4/3/2017

ෙකොnටාව ප!K�jය �]මෙ� ෙපො9 මා:ගෙP �සරණ වැTij 

Kවාසය අසල ඇ� (Queen court ඉඩම) �Eg  ෙපො9  මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     323,043.51       65% I 100%

H78141225008 4/3/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     42,360.00         85% I 100%

D78152325009 4/5/2017

අ;ල Eරා½ k�වා ෙපො9 මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     904,395.25       90% I 100%

D78152325010 4/5/2017

_�හාන  පබා සැ»! අසR! ඇ� ෙපො9 මා:ගය කාපn අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,995,807.70    100% I 100%

D78152325011 4/5/2017

_�හාන V�!ල! ෙපො9 මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,988,287.20    99% I 100%

D78152325012 4/5/2017

_�හාන ග�වල පාර ෙපො9 අ"� මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය 

;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

D78152325013 4/5/2017

රජමහා Eහාර පාෙ: ඩයස් ෙපො9 මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,118,944.20    93% I 100%

D78152325014 4/5/2017

මහරගම නාගහව�ත ෙපො9 අ"� මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය 

;<ම

1,700,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,700,000.00    100% I 100%

D78152325015 4/5/2017

_�හාන ව�පන  අංක 229 ෙපො9 අ"� මා:ගය කාපn අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     807,769.01       40% I 100%



D78152325016 4/5/2017

Rයනෙගොඩ _�ලගහ ව�ත ෙපො9 මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය 

;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,984,578.11    99% I 100%

D78152325017 4/5/2017

මා�ෙවල ඔබව�ත ෙපො9 මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,930,117.00    97% I 100%

D78152325018 4/5/2017

�]මෙ� Kවාස සංÖ:ණයට යන ෙපො9 අ"� මා:ගය කාපn අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% H 100%

D78152325019 4/5/2017

මහරගම පැරV  ෙපො9 මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,998,294.15    100% I 100%

D78152325020 4/5/2017

නාE!න රජමහා Eහාර පාෙර! ආර භ වන Uර ෙපො9 මාවත කාපn 

අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,990,734.85    100% I 100%

D78152325021 4/5/2017

ෙපො�ව�ත ප�Sව පාෙ: ෙජෆ් ගා�! ෙපො9 පාර කාපn අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,658,068.15    83% I 100%

D78152325022 4/5/2017

මා�ෙවල පජා ෙපො9 පාර කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,982,655.30    99% I 100%

D78152325023 4/5/2017

උඩහ��ල සමv ෙපො9 මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,964,096.36    98% I 100%

D78152325024 4/5/2017

අ�ඇට��ල ෙපො9 මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,992,750.20    100% I 100%



D78152325025 4/5/2017

E�තාරාම ෙපො9 මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,971,426.20    99% I 100%

D78152325026 4/5/2017

බටෙදොඹගහව�ත ෙපො9 මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,986,352.97    99% I 100%

D78152325027 4/5/2017

තලප��jය 7වන ෙපො9 ප�මග කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,988,647.70    99% I 100%

D78152325028 4/5/2017

ß!ප!Eල පාර 1 වන ෙපො9 අ�යර කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     1,990,376.20    100% I 100%

D78152325029 4/5/2017

_�හාන 9�ගැ�S ෙපො9 මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     2,000,000.00    100% I 100%

H78141225030 5/29/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     16,140.00         65% I 100%

H78141225031 6/20/2017

මහරගම පාෙ@Aයෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  �ෙZෙගොඩ, උඩහ��ල 

VW]ගහ ෙපොVණ පාර අංක 41 දරණ රජෙP ඉඩෙ  �ij 

පජාශාලාව සඳහා E9Rය ලබා`ම

30,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% A 10%

D78152325032 7/19/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ප!K�jය ෙහෝක!දර, 

_�ලගහව�ත පාරට ස බ!ධවන, ජනක රණE� මාවෙ� හා 

Rයනෙගොඩ ෙදk! ඇ� පාෙ: ඉ�� ෙකොටස් සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N78141225033 7/28/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොnටාව ජයමාවත ජයXර 

අංක33/3 i එස්.එ .y. ම@ෙදEතාන මහ�_යෙZ Kවස ඉ���ට 

පාෙ: ඇ� E9R කSව Eතැ! ;<ම

72,100.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     72,075.02         100% I 100%



N78141225034 7/31/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  අංක 28, �ටෙF�ල පාර 

_�හාන ෙකෝnෙn R�නය සදහ!  මාවතට ෙතකලා E9Rය ලබා`ම

218,000.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     217,764.62       100% I 100%

D78152325035 8/1/2017

මහරගම නගර සභාවට අය� ප�ෙ:ෙගොඩ Eහාර ව�ත ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% H 100%

D78152325036 8/1/2017

මහරගම නගර සභාවට අය� ප�ෙ:ෙගොඩ Eහාර ව�ත ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% H 100%

D78152325037 8/1/2017

මහරගම නගර සභාවට අය� ෙපො�ව�ත �වව�ත  ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

D78152325038 8/1/2017

මහරගම නගර සභාවට අය�මහරගම �¦ය!දල පාෙ: ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% H 100%

D78152325039 8/1/2017

මහරගම නගර සභාවට අය� ෙබෝගහEල ෙපො9 පාෙ: ඉ��  ෙකොටස 

සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

D78152325040 8/1/2017

මහරගම නගර සභාවට අය� ෙබෝeය පාෙ: රජමහ Eහාර පාර ද]වා 

ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

D78152325041 8/1/2017

මහරගම නගර සභාවට අය� ගා�ලෙZ මාවෙ� ෙපො9 පළ� ප�මග 

සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

D78152325042 8/1/2017

මහරගම නගර සභාවට අය� ග�වල පාෙ:! ශාලාව පාරට යාෙවන 

ෙපො9 මා:ගය හා ෙක¦! ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% B 35%



N78134225043 8/23/2017

හංවැ�ල, "!තාන,Vඩ�Eල පෙ@ශෙP සැඳෑෙසවන මා:ගෙP 

ජනතාවට ජලය ලබා`ම

630,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

N78183925044 10/2/2017

මහරගම නගර සභා බප පෙ@ශයට අය� Rයාප�ංp ෙපර පාස� වල  

ද�ව! සඳහා ෙලෝක ළමා �න සැම�  වැඩසටහන] සංEධානය 

;<ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

H78141225045 10/3/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! kjන අ� ආදාය ලාÌ Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% A 10%

H78141225046 10/30/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අංක 460/2, මා�ෙවල, 

තලව"ෙගොඩ ප�ංp �]ම� වස!ත ෙපෙ:රා  මහතාෙZ Kවස 

ඉ���ට E9R කSව Eතැ! ;<ම

73,200.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% C 60%

H78141225047 10/30/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP _�හාන රජමහා Eහාර 

පාෙ: ඩයස් මාවෙ�  මා:ගය අවiරව ඇ� E9R කSව වඅතැ! ;<ම

74,500.00           අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% C 60%

H78141225048 10/30/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ප!K�jය ෙදපානම 4 වන 

ප�මග කැ!දෙහේන ව�ත අංක 60/17 ප�ංp එ .y.ෙපෙ:රා  

මහ�_යෙZ ඉඩම මැ�! යන E9R �හැ! ප@ධ�ය Eතැ! ;<ම

139,275.00         අමා.ෙ�.

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% C 60%

H78141225049 10/30/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! kjන අ� ආදාය ලාÌ Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% A 10%

D78152326001 3/17/2017

��ෙවන 545 ගාම Kලධා� ෙකොnඨාසෙP අංක 241, ගා» පාර ගා_ය 

බැංVව අසල ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය Vnjග� අ�ලා සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152326002 3/28/2017

ර�මලාන � ඥාෙ!!ද පාෙ: අංක 85 Kවස අසR! යන ෙපො9 

මා:ගෙP සංව:ධනය ෙනොකළ ෙකොටස අවසානය  ද]වා සංව:ධනය 

;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%



D78152326003 3/28/2017

ර�මලාන � ඥාෙ!!ද පාෙ: අංක 95 Kවස අසR! යන ෙපො9 

මා:ගෙP සංව:ධනය ෙනොකළ ෙකොටස අවසානය  ද]වා සංව:ධනය 

;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152326004 7/27/2017

ර�මලාන � ඥාෙ!න!ද පාෙ: අංක 109 kට අංක 111/4 ද]වා 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% B 35%

D78152326005 7/27/2017

ර�මලාන � ඥාෙ!න!ද පාෙ: අංක 111/1/ඒ kට අංක 115/1/y 

ද]වා ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% B 35%

N78124926006 8/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP සංචාරක ]ෙෂේතෙP K�" g� ප�මාණ 

ව�වසායක�!ෙZ ආ:åක පව:ධනය සඳහා පචාරන වැඩසටහන] 

�යා�මක ;<ම (ග�;ස්ස ෙවරළ ¡රෙP )

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     80,000.00         100% I 100%

D78152327001 3/28/2017

ෙදiවල, වැ!ඩව:n ෙපෙදස E!�ෙසෝ: ඇEKF ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     -                   0% A 10%

D78152328001 3/28/2017

ෙමොර�ව. ක�බැ@ද බ ඩාරනායක මාවත ෙපො9 අ"� මාවත ඉ�� 

ෙකොටස Vnjග� ඇ�³ම (ව�පන  අංක 235 /25 F Kවස අසල 

kට)

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D78152328002 3/28/2017

ෙමොර�ව, ෙකොරළවැ�ල ෙමතායස් ෙපෙදස අංක 161/1, දරණ Kවස 

අසල kට ඉ��යට පධාන �Eg  මා:ගය තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     450,747.30       90% I 100%

D78152328003 3/28/2017

ෙමොර�ව, ක�බැ@ද ෙ@වාල පාර 01 වන ෙපො9 ප�මග ෙකො!�n 

;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 499,977.50         494,917.50       99% I 100%

D78152328004 3/28/2017

ෙමොර�ව, ක�බැ@ද 1වන ප�මග ෙනො. 71/3 දරණ Kවස අසR! 

පට! ග!නා ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 499,886.05         489,102.90       98% I 100%



D78152328005 3/28/2017

ෙමොර�ව ක�ෙද��ල ඊබn ප�මග 117/4 දරණ Kවස අසR! පට! 

ග!නා ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% O 0%

D78152328006 5/5/2017

ෙමොර�ව, UරXර! අrX මාවෙ� ෙද�ගහව�ත ෙපො9 

මා:ගයසංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     406,721.08       81% I 100%

D78152328007 5/8/2017

ෙමොර�ව, ක�බැ@ද බ ඩාරනායක මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගෙP 

ව�පන  අංක 235/12 kට 235/10/H ද]වා ¾ ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     362,194.13       72% I 100%

D78152328008 5/8/2017

ෙමොර�ව, ක�බැ@ද බ ඩාරනායක මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගෙP 

ව�පන  අංක 235/35 kට 235/21 ද]වා ¾ ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     433,052.72       87% I 100%

D78152328009 5/23/2017

ෙමොර�ව, ෙමොර���ල ශා!ත අ!ෙතෝK පාෙ: පළ� වන ෙපො9  

ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

D78152328010 7/27/2017

ෙමොර�ව ක�ෙද��ල, අ�ලාන 9 �යපල පාර අංක 140/ ඒ සහ 

අංක 144 Kෙවස් මැ�! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152328011 8/15/2017

ෙමොර�ව, ක�බැ@ද Eශ්ව Eද�ාල මාවත, ෙමෝලපාරට ඉ���ට ඇ� 

ව�පන  අංක 64/1 Kවස අසල kට ඉ��යට කාSව සැකyම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

N78183828012 11/13/2017

ෙමොර�ව මහනගර සභාව Ek! පව�වාෙගන යන ෙපර පාස�වල 

ද�ව!ෙZ ෙපෝෂණ ත��වය ඉහළ නැංUම සඳහා ¾ ෙපෝෂණ 

වැඩසටහන] �යා�මක ;<මට අවශ� උපකරණ ලබා`ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

H78134229001 3/2/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨසෙP මඩපාත, ෙපො�ෙහේන ආරාම 

පාෙ:,_�ලගහව�ත අංක 129/47 Kවස අසල kට 129/98/A  Kවස 

ද]වා පෙ@ශවාy!ට පාaය ජලය ලබා`ම

170,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     168,846.95       99% I 100%



D78152329002 3/17/2017

�¦ය!දල ගාම Kළධා� වසෙ  " ෙබෝEල ගංගාරාම පාෙ: (ෛම´ 

අවමංගල ස_� ශාලාවට යාබද) අ"� මා:ගය (අඹගහව�ත පාර) 

සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     441,123.76       88% I 100%

D78152329003 3/28/2017

කැස්බෑව, බටකැ�තර KFkjව�ත ෙකො�ය! ෙමො!jෙසෝ�ය අසල 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     382,438.43       76% I 100%

D78152329004 3/28/2017

කැස්බෑව, මාE�තර 255 ෙකොnටාව පාරට යාබද Kෙරෝෂ! පා9]ක 

ම!´"මාෙZ Kවස අසල ෙපො9 පාර  සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     467,539.55       94% I 100%

D78152329005 3/28/2017

කැස්බෑව, ක�වාවල gහද මාවෙ� ර! ෙක� Eහාරයට යන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

H78141229006 4/3/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

D78152329007 4/18/2017

කැස්බෑව  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මඩපාත, ෙපො�ෙහේන 

ආරාම පාෙ:, _�ලගහව�ත අංක 129/47 Kවස අසල kට 

129/98/A ද]වා පෙ@ශවාy!ට ජල ස බ!ධතා ලබා`ම ෙහේ"ෙව! 

හාKවන මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම.
30,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     24,930.00         83% I 100%

D78152329008 5/5/2017

කැස්බෑව, හ��ට හ:ම! ම�න: මාවෙ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     480,699.30       96% I 100%

D78152329009 6/15/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 9ල මහර 

උඩෙගව�ත පාර 2 වන ෙපො9 ප�මෙZ එ] පැ�තක කාSව ඉ�කර 

මා:ගය ඉ!ට:ෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;<ම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

D78152329010 6/15/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� කහපල කන�ත 

ඉ���ට 2 වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%



N78141229011 7/28/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ර�තන�jය Eද�ාල පාෙ: 

03 වන ප�මෙගi E9Rය `:ඝ ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% B 35%

D78152329012 8/9/2017

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� ෙහො!න!තර, ෙගොඩපරගහව�ත 

ෙදවන ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152329013 9/12/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ක�වාවල aල මහර පාර 

Kසල උයන මා:ගෙP පළ� ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

N78141229014 11/6/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 17/1 ඒ, ෙද�ගහව�ත 

පාර, ජWරRය, මඩපාත ඩZලස් ��ස් මහතාෙZ Kවස ඉ���ට පධාන 

මා:ගය අවiරව ඇ� E9R කS 02 ෙවන� ස්ථානයකට g9g ප�� 

Eතැ! ;<ම
70,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% C 60%

N78141229015 11/6/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 111/3²‚ �s�යාගාර 

ව�ත ‚ මාE�තර‚ �¦ය!දල ආන!ද ෙපේමk� මහතාෙZ Kවස 

ඉ���ට අවiරව ඇ� E9R කSව Eතැ! ;<ම.

30,000.00           අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% C 60%

J78183130001 2/6/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය සභාවට අය� zෙගොඞ ෙපො9 gසාන Ë_ෙP ඉඩම 

Kයමා�Éල ;<ම සඳහා ආදාහනාගාරය වටා වැට ඉ�;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     931,248.50       93% I 100%

H78183130002 1/30/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය සභාවට අය� ආjගල පාෙ: Ïගත! එ��kංහ 

Xස්තකාලය සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     989,359.65       99% I 100%

N78183130003 2/6/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය සභාවට අය� Kයඳගල ආදාහනාගාරෙP 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     942,070.57       94% I 100%

D78152330005 3/17/2017

�යගම Vමාර හා�ෙවයා: අසල ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n දමා 

සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     493,079.08       99% I 100%



D78152330006 3/17/2017

ෙහෝමාගම,  ක�පනා උයන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     499,920.70       100% I 100%

D78152330007 3/17/2017

 ෙහෝමාගම, 447/B, පාන�ව ස ප� මාවත සංව:ධනය 

;�ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     493,483.85       99% I 100%

D78152330008 3/17/2017

ෙහෝමාගම, 

�jපනදVණ,පස!නXර,�ණමෙ�ව�ත,ෙගොEජනපදයහාප!ස� 

හං�ය බස් මා:ගයට යාබදව පාලම ආස!නෙP ඇ� ෙබොර� පාර 

සංව:ධනය 

;�ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     490,435.72       98% I 100%

D78152330009 3/28/2017

ෙහෝමාගම, ෛම´දාස මාවත 6 වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     399,341.53       100% I 100%

D78152330010 3/28/2017

ෙහෝමාගම, ෙහnjෙගොඩ ඉ±වලගහ ෙදKය ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     299,456.53       100% I 100%

D78152330011 3/28/2017

ෙහෝමාගම, මාවතගම �ජ!k පා] ඉඩෙ  ෙපො9 මා:ග සංව:ධනය 

;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     299,169.44       100% I 100%

D78152330012 3/28/2017

ෙහෝමාගම, හබරකඩ මාෙ]T! ෙපො9 මාවත, හබරකඩ ෙබෝeරාජ 

මාවතට ස බ!ධ වන ස්ථානය ද]වා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D78152330013 4/3/2017

අංක 448/C, V�Yව�ත ගා.K.වසෙ  �"ෙහේනව�ත ෙපො9 

මා:ගයට යාබද Kදහස් ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% B 35%

D78152330014 4/3/2017

කඳනව�ත ගා.K.වසෙ  ක�වලෙදsෙP kට කඳනව�ත ෙපො9 

මා:ගෙයi මැ�! ඉ��U ඇ� ෙකොටස් 02 ඇ"�ව  පජාශාලාවට 

�Eෙසන මා:ගය zට: 6 ]  සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     495,793.45       99% I 100%



D78152330015 4/3/2017

zෙගොඩ ෙහේනව�ත මාවලස් ගා:�! Kවාස සඳහා ¾ ෙපො9 මා:ග 

(ෙවල ෙකොටෙසේ පැ� බැ මද ඇ"ල�ව) සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     882,610.08       88% I 100%

D78152330016 4/5/2017

ෙහෝමාගම, සමනලතැ!න II ප�මග හා ෙසේපාRකා උයන II ප�මග 

යා ෙකෙරන අe බෑN  සiත ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;�ම

705,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     644,980.50       91% I 100%

D78152330017 4/5/2017

ෙහෝමාගම, සමනලතැ!න ෙපො9 පධාන මා:ගය සංව:ධනය කර 

නවතා ඇ� තැK! ඉ��යට අවසානය ෙත] තාර දමා සංව:ධනය 

;�ම

375,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     345,541.92       92% I 100%

D78152330018 4/18/2017

ෙගොඩගම ���ව�ත, පැ�ෙපොලව�ත පෙ@ශවාy!ට පාaය ජලය 

ලබා`ම ෙහේ"ෙව! හාKවන මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

H78141230019 4/18/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලා� සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     96,987.20         43% C 60%

D78152330020 5/5/2017

ෙහෝමාගම, හ�ලහෙගොඩ මා:ගෙP 5 වන ෙපො9  ප�මග  සංව:ධනය 

;�ම

182,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     178,917.46       98% I 100%

D78152330021 5/5/2017

ෙහෝමාගම, මඩවලEල  ෙපො9 පාර සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     499,422.74       100% I 100%

D78152330022 5/5/2017

ෙහෝමාගම, කැ!ඳල!ද අකරEට ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     245,748.65       98% I 100%

D78152330023 5/5/2017

ෙහෝමාගම, කැ!ඳල!ද සEත ෙපො9 ප�මග  සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     230,531.80       92% I 100%



D78152330024 5/23/2017

ෙහෝමාගම zෙගොඩ ඕEjගම නාගහව�ත පාෙ: zට: 200 ] 9�! 

ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     228,456.10       91% I 100%

N78134230025 7/19/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ආjගල 

තැ» �jයාෙගොඩ, ෙකො�වෙහේන පාෙරi පෙ@ශවාy!ට පාaය ජලය 

සැපÑම

500,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%

D78152330026 7/27/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙගොඩගම, ල]ෂපාන 

ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% H 100%

N78134230027 7/27/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 447 - ² ගාම 

ෙසේවා වසෙ  වැරsය කන�ත පාර ¥! ෙF පා:] පෙ@ශයට පාaය 

ජලය ලබා`ම

555,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     550,387.50       99% I 100%

N78141230028 7/28/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP zෙගොඩ ක�වැ�ෙදKය 

පාෙ: අ]කර 20 ඉඩෙමi අවස! Kවාස සදහා E9Rය `:ඝ ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%

D78152330029 8/1/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 482/y ෙහේ!ව�ත, 42/ඊ 

ර�න ෙපෙදස ලයන� ජයkංහ මාවත සංව:ධනය ;<ම

425,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% A 10%

D78152330030 10/19/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය සභාවට අය�  ආjගල තැ� �jයාෙගොඩ , 

ෙකො�වෙහේනව�ත පාර පෙ@ශවාy!ට ජල ස බ!ධතා ලබා`ම 

ෙහේ"ෙව! හාKවන මා:ගය  ප�සංස්කරණය ;<ම

200,200.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% A 10%

H78141230031 10/30/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

අරRය උයන පජාශාලාවට E9Rය ලබා`ම

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

J78183131001 2/6/2017

yතාවකXර නගර සභාවට අය� yතාවකXර ෙපො9 gසාන Ë_ෙP 

මා�  Kයමා�Vල  ;<ම සඳහා තාrපය] තැaම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     400,000.00       50% H 100%



F78183831002 2/6/2017

yතාවකXර නගර සභාවට අය� අEස්සාෙF�ල පධාන ෙපර පාසල 

සඳහා වාෙ! අ�මා�  ලබා ගැaම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     83,400.00         83% I 100%

G78183831003 2/6/2017

yතාවකXර නගර සභාවට අය� ෙපර පාස� ද�ව! සඳහා අපර�ග 

æ:ය වාදන භා ඩ සහ කැසn ෙරෙකෝඩරය] ලබා ගැaම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     200,000.00       100% I 100%

H78183131004 2/6/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� උ"ර අ�]ව�ත පජා ශාලාෙF උ� 

මහළ ඉ�� වැඩ Kම ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     971,779.23       97% I 100%

H78183131005 2/6/2017

yතාවකXර නගර සභාවට අය� ෙවර��jය පජාශාලා 

ෙගොඩනැv�ෙ� උ�මහල ඉ�;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     -                   0% I 100%

H78183131006 2/6/2017

yතාවකXර නගර සභාවට අය� අEස්සාෙF�ල ෙපො9 බස්නැව" පල 

වැk;R ප@ධ�ය වැT��S ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78124131007 2/21/2017

වැෙF කැෙ� පා�ස�ක සංචාරක ස්ථානෙP යjතල පහgක  

සංව:ධනය

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78134231008 3/2/2017

අEස්සාෙF�ල E� ග මානය හා  ෙසොබාk�Xර පN� 110 කට නල 

ජලය සැපÑම

610,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%

D78152331009 3/17/2017

yතාවක  පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කන පැ�ල, wය!Eල 

ෙපෙදස ෙදවන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152331010 3/28/2017

yතාවක 432 / B ෙකොටහැර ගාම Kලධා� වසෙ  �යෙහොඳව�ත 

ෙපො9  මා:ගෙP කාS ප@ධ�ය සැකkම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     -                   0% B 35%



D78152331011 4/18/2017

E� ග මානය හා ෙසොබාk�Xර පN� 110කට නල ජලය සැපÑම - 

අ�යර 2 ව�ාපෘ�ය සඳහා ජල ස බ!ධතා ලබා`ම ෙහේ"ෙව! 

හාKවන මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම.

110,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     55,000.00         50% B 35%

D78152331012 4/18/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පලෙබොෙ�ල!ද ෙපො9 පාර 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% I 100%

J78183131013 5/24/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� ක�ෙගොඩ gසාන ¸_ෙP මා�  

Kයමා�Éල ;<ම සඳහා  වැට සැකyම

1,042,700.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     881,190.34       85% I 100%

D78152331014 5/29/2017

yතාවක පාෙ◌@Aය සභා බල ෙප@ශෙP මාWල x සමයව:ධනාරාමය 

Eහාරස්ථානයට යන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

607,250.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% I 100%

G78133131015 6/30/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාව සඳහා ස්;� ස්jය: ෙලෝඩ: ය!තය] 

ලබා`ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     3,000,000.00    100% I 100%

J78183131016 7/18/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� හංවැ�ල gසාන ¸_ෙP මා�  

Kයමා�Éල ;<ම සඳහා පැ� බැ ම සැකyම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

N78134231017 7/19/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP , ෙFරෙගො�ල උ"ර 

පෙ@ශෙP ජනතාවට පාaය ජලය ලබා`මට එෙගොඩගම  පජා ජල 

ව�ාපෘ�ය `:ඝ ;<ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D78152331018 8/1/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙකොස්ගම - ක�ෙගොඩ මා:ගෙP 

පළ� සැතX  කSව අසR! දVණට ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% I 100%

N78134231019 8/29/2017

හංවැ�ල,"!නාන,Éඩ�Eල පෙ@ශෙP සැදෑෙසවන මා:ගෙP 

ජනතාවට ජලය ලබා`ම

630,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%



H78133132001 2/8/2017

ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙF "ස ප� ෙ]!දය" සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     -                   0% B 35%

D78152332002 3/17/2017

ෙකොළඹ 10, ෙදෙවK මාRගාක!ද ප�මග 16,58,75, ආන!ද 

ප�මග  සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

D78152332003 3/28/2017

ෙකොළඹ 05, ෙපො�ෙහේ!ෙගොඩ ඉඩම ෙපො9  මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     500,000.00       100% I 100%

D78152332004 3/28/2017

ෙකොළඹ 05,  ආ:ෙතෝඩා ෙපෙදස මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     500,000.00       100% I 100%

H78141232005 4/3/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

D78152332006 4/18/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කාRංග මාවත ෙකෝEල අසල 

ජනාවාසයට යන ෙපො9 අ"� පාර සංව:ධනය ;�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     350,000.00       100% I 100%

D78152332007 4/18/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙමොT� ෆා  ෙ:� ෙZn�ව 

අසලKවාස වලට යන ෙපො9 අ"� පාර සංව:ධනය ;�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     350,000.00       100% I 100%

D78152332008 4/18/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මැK! ටN! 2වන �යවෙ: ඇ� 

Kවාස වලට යන ෙපො9 අ"� පාර සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     300,000.00       100% I 100%

N78134232009 7/27/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� ෙකොළඹ 06 

වැ�ලව�ත රාජ�� x g¸� මා:ගෙP ජනතාව සඳහා පාaය ජලය 

ලබා`ම

2,014,000.00      අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%



J78183133001 2/6/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙබෝෙප gසාන Ë_ය  Kයමා�Éල 

;<ම සඳහා පැ� බැ ම සැකyම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     494,955.19       33% I 100%

H78183133002 2/6/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� පා9]ක උප කා:යාලෙP වැk;R 

ප@ධ�ය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     484,404.74       97% I 100%

H78134233003 3/2/2017

පා9]ක, ව��ට, ඇ�ෙසවන පජා $ල ව�ාපෘ�ය සඳහා ෙතොග ජල 

සැල�ම] ලබා`ම

270,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     261,430.00       97% I 100%

D78152333004 3/17/2017

පා9]ක  පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP kයඹලාව අඹගහයට ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152333005 3/28/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 467 මලගල ගාම Kලධා� වසෙ  

මලගල ��තගහෙහේන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H78141233006 4/18/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලා� සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

D78152333008 9/12/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� , පා9]ක හ�ෙr ව�ත වග පාර 

ෙපො9 පාලම ඉ�;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

H78141233009 10/30/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! kjන අ� ආදාය ලාÌ Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

125,000.00         පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%

G78183841001 2/6/2017

පාන9ර පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙපර පාස�වල ෙස�ල  _9ල සකස් 

;<ම සඳහා උපකරන ලබා `ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     833,333.13       83% I 100%



D78152341002 2/9/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� xම¡ ෙපො9 පාෙර! 

හැ< යන අ"� මා:ග ෙදෙකi කාSව ප�සංස්කරණය ;<ම

1,700,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,672,784.31    98% I 100%

H78124141003 2/21/2017

පාන9ර සංචාරක ෙවරළ¡රෙP යjතල පහgක  සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාන9ර නගර 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152341004 3/2/2017

පාන9ර V�rX��ල ෙෆො!ෙසේකා ව�ත පාර බෑN  ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     497,935.87       100% I 100%

D78152341005 3/2/2017

පාන9ර ග�"ෙ� ෙහ!��] ��ස් මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     280,000.00       56% I 100%

H78134241006 3/27/2017

�ංව�ත, නාර �jය,ෙපො9 gසාන¸_ය පාර 1 වන ප�මගට පාaය 

ජලය ලබා`ම

79,735.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     79,735.00         100% I 100%

D78152341007 3/28/2017

පාන9ර  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 704 B ෙබො�ෙගොඩ දVණ  

è  ෙ:!½ ෙව!ෙ@k ඉඩෙ   පධාන පාෙ:  පැ� කාSව ඉ�;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     500,000.00       100% I 100%

D78152341008 4/3/2017

z�යව�ත gජාත මාවත වමට ඇ� පළ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

220,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     220,000.00       100% I 100%

D78152341009 4/7/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වා@9ව බැ!Tෙවල පාර 

ආර භෙP kට සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

D78152341010 4/18/2017

ඇ�බn �ණ�ලක මාවෙ� kට ෙFරගම පාර ද]වා ස බ!ධ වන 

එක�" ෙපො9 හරස් පාර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     500,000.00       100% I 100%



D78152341011 4/18/2017

මහවා@9ව ගංගාරාම පාෙ: පළ�වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 300,000.00         -                   0% H 100%

D78152341012 4/18/2017

පාන9ර න�»�ව ෙබෝe�]ඛාරාම  පාෙ: රණE� ස ප� k�වා 

මාවෙ� ෙපො9 කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

D78152341013 4/20/2017

පාන9ර ශා!ත අ!ෙතෝK බාRකා E9හල මැ�! පාන9ර නගරෙP 

අපජලය ගලා යන කාSව ප�සංස්කරණය ;<ම

423,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර නගර 

සභාව -                     423,000.00       100% I 100%

D78152341014 5/5/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙහොෙ:"�ව ච!දෙසේකර 

මාවෙ� ව_පස ෙපො9 අ"�    මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

215,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     215,000.00       100% I 100%

D78152341015 5/5/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වලාන ගැ�S මාවෙ� 

ෙදවන ප�මග 11 අ�යර ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     350,000.00       100% I 100%

D78152341016 5/5/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙගොරකාන ෙබො�ෙගොඩ 

ගාT!   ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     350,000.00       100% I 100%

D78152341017 5/5/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP උ�ග�ල ෙව�යාය ද]වා 

යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

85,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     85,000.00         100% I 100%

D78152341018 7/27/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දVS ත��jය දළදාව�ත 

පාර ෙදවන ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

D78152341019 7/27/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ග��jය දVණ පස්ම! 

හ!�ෙය! ඇ� êනෙතොට ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 1,000,000.00      -                   0% A 10%



H78134242001 2/20/2017

වා@9ව ෙමො�Rෙගොඩ, ��ෙවන පාර, Rඳ�ලව�ත පෙ@ශයට පාaය 

ජලය ලබා`ම

230,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

H78134242002 2/20/2017

මාවල දVණ gමන�ස්ස මාවෙ� kට ෙකොෙරොස්�ව Xරාණ 

Eහාරස්ථානය ද]වා පාaය ජල පහgක  ලබා`ම

490,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     488,725.00       100% I 100%

D78152342003 3/13/2017

;"ලාව _iකතව�ත පාර 05 වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     498,427.20       100% I 100%

D78152342004 3/13/2017

ෙමොෙරො!"�ව පාසල අසල ෙසොෙහොන පාර සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     499,969.71       100% I 100%

D78152342005 3/13/2017

පලාෙතොට අ�� පාෙ:   ෙපො9 අ"� මා:ගය  සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     498,731.00       100% I 100%

D78152342006 3/13/2017

උZග�බඩ ර!�ය උයන  ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     496,405.50       99% I 100%

N78133742007 3/20/2017

ක�තර නගර සභාව ස" නගර සභා ශාලා ප�ශෙP සහ i_��යාව 

gසාන ¸_ ප�ශෙP �] ෙරෝපණ වැඩසටහන

15,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව -                     15,000.00         100% I 100%

D78152342008 4/25/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙමොෙරො!"�ව දVණ ගාම 

Kලධා< වසෙ   ෙමොෙරො!"�වව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78141242009 5/29/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙද��ව ගාම Kලධා� 

වසෙ  කr"� ෙසවන පජා ශාලාවට E9Rය ලබා `ම

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



H78141242010 5/29/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 717/ y Eද�ාසාර ගාම 

Kලධා� වසෙ  ෙබෝk�Xර පජා ශාලාවට E9Rය ලබා `ම

25,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% A 10%

H78141242011 5/29/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 705 මාවල ගාම Kලධා� 

වසෙ  ෙසේවා �යස හා පජා ශාලාව සදහා  E9Rය ලබා `ම

25,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     16,140.00         65% I 100%

H78134242012 5/5/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 705, මහ�]ම, 

ගාමෙසේවා වසෙ  V�!ද අ"� මා:ගයට පාaය ජලය ලබා`ම

254,780.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     254,780.00       100% B 35%

H78141242013 5/29/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

50,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% Q 0%

H78141242014 5/29/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද kjන Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම- අ�යර 

2

25,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම -                     -                   0% A 10%

H78134242015 6/15/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 709 y - කලXගම 

බටiර ගාම Kලධා< වසමට අය� ;"�ගහ "�ව මා:ගෙP 1 වන 

ප�මගට පාaය ජල පහgක  ලබා`ම

164,880.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     164,880.00       100% I 100%

H78134242016 6/15/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 706-², 

ෙමොෙරො!"�ව දVණ ගාම Kලධා< වසමට අය� මාරගහව�ත 

පධාන මා:ගෙP අ"� මා:ගය සඳහා  පාaය ජල පහgක  ලබා`ම

74,160.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     74,160.00         100% I 100%

D78152342017 7/27/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Eෙ�ෙගොඩ සංiඳXර 4 වන 

ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

877,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152342018 7/31/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ග�ලස්ස ෙකෝසල මාවෙ� 

�.Î.Eමලාව¡ මහ�_යෙZ Kවස අසල ජල බස්නා ෙපො9 කාSව 

ෙකොටස] ඉ� ;<ම

392,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     391,910.00       100% I 100%



H78141242019 8/23/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! kjන අ� ආදාය ලාÌ Kවාස සඳහා E9Rය ලබා`ම

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

N78134242020 9/20/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 709 y කලXගම 

බටiර ගාම ෙසේවා බල පෙ@ශෙP �Â�ය x gමංගලාරාම 

Eහාරස්ථානය ද]වා සහ අ��ව�ත හ!�ය ද]වා ජලය ලබා`ම

526,975.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     526,975.00       100% I 100%

D78152343001 3/28/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨසයට අය� අ�»ගම සාR 

මාස්ට: ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

D78152343002 3/30/2017

බණෟඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� මස්Eල, වෑEට 

මා:ගෙP ෙවල අසR! වැ¿ ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     449,975.00       90% I 100%

D78152343003 4/7/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ�ෙබෝ��ල ෙපො9 

gසාන ¸_ෙP අභ�!තර මා:ගය Vnj ග� අ"රා ආර භෙP kට 

අවසානය ද]වා  සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

H78134243004 4/25/2017

බ ඩරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� බ ඩරගම, 

මා9�jය පළ� ප�මගට පාaය ජලය ලබා`ම

158,994.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     158,994.00       100% C 60%

D78152343005 4/25/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ�ෙබෝ��ල 

අ!නාkෙකො�ව ඩ�. ප@ම Vමාර ෙපෙ:රා මයාෙZ Kවස �ij 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     425,405.72       85% I 100%

D78152343006 4/25/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අංක 530/2 මාරාව 

අ��ගම එ .එස්.එ .�සා! මයාෙZ Kවස �ij AමාRK මාස්ට: 

ව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     499,256.33       100% I 100%

N78183143007 7/3/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය සභා  බල පෙ@ශෙP හ�k ආපදාෙව! හාKයට 

ප�N Uå ලා X ප�සංස්කරණය ;<ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%



D78152343008 9/11/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වYරා��ල ගාම 

Kලධා< ෙකොnඨාසෙP වYරා��ල  වටරN  පාෙ: kට ඉ��යට 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     179,975.00       90% I 100%

N78134243009 11/13/2017

බ ඩාරගම, ර�ගම,හ:බn Eකමkංහ මාවත ද]වා ජලනල 

ප@ධ�ය] ලබාගැaම

350,745.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

D78152344001 2/6/2017

ෙහොරණ නගර සභාවට අය� ෙරෝය� ගාÛ!ස් Kවාස සංÖ:ණෙP 

කාS ප@ධ�ෙP ඉ�� ෙකොටස් සංව:ධනය ක<ම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     1,402,928.51    94% I 100%

N78183144002 2/20/2017

ෙහොරණ නගර සභාවට අය� කXග�ල පජා ශාලා ¸_ෙP 

බැn_!ට! �ඩාංගණය] ඉ�;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     485,534.80       97% I 100%

H78134244003 2/20/2017

ෙහොරණ �]ෙහේනගම 18 ප�මග අ"� මා:ගය සඳහා ජලනල එ³ම

42,000.00           අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

H78134244004 2/20/2017

ෙහොරණ,zවනපලාන පාස� මාවෙ� ෙගො!නෙගදර ව�ත 

ජලව�ාපෘ�ය ��"ල!ද හා ප�රෙගොඩ ද]වා `:ඝ ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 0% O 0%

D78152344005 3/20/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  616 C න:තනගල ගාම 

Kළධා< වසමට අය� �]ෙහේනXර  17 ෙපො9 ප�මග ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     499,632.55       100% I 100%

D78152344006 3/20/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP හ�ව"ර ෙකෝනගස්තැ!න 

Eg@ධාරාම Eහාරස්ථානයට පෙFශවන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n කර 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     499,632.55       100% Q 0%

D78152344007 3/28/2017

ෙහොරණ මාරගහෙහේන ජය මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     499,768.00       100% I 100%



D78152344008 3/28/2017

ෙහොරණ කබ�ලෙගොඩ පාස� මාවත සංව:ධනය 

;<ම

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     491,162.08       98% I 100%

D78152344009 3/28/2017

ෙහොරණ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 615 E ෙහොරණ 

නැෙගනiර ගාමKලධා< වසෙ  ෙබෝගහ ල!ද පාර ඉ�� ෙකොටස  

සංව:ධනය ;<ම හා පැ� කාSව 

ඉ�;<ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     490,356.90       98% I 100%

D78152344010 3/28/2017

ෙහොරණ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 616 C න:තනගල  ගාම 

Kලධා< වසෙ   ෙනෝ_ස් k�වා මාවෙ� �ණෙසේන ගරාජය අසR! 

ඇ�   ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     500,000.00       100% I 100%

D78152344011 3/28/2017

4 වන ප�මග අ"� මා:ගය ,එRස්ම:, ඉංv�ය - ³ලාර�න 

මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 මා:ගෙP  ඉ�� ෙකොටස   

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H78134244012 4/3/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙහොරණ Nව�ගල පධාන 

මා:ගෙP 06 වන ප�මග සඳහා පාaය ජලය ලබා`ම

132,318.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     132,318.00       100% I 100%

D78152344013 4/5/2017

ෙහොරණ �]ෙහේනXර 17 වන ප�මග සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     299,151.97       100% I 100%

D78152344014 5/9/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 3 වන ප�මග, අ�� 

රණE� මාවත සංව:ධනය ;<ම

1,397,776.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,382,788.90    99% I 100%

H78183145001 2/6/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය සභාෙF නා:"පාන ස�ෙපොළ ඉ�;<ම

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H78134245002 2/20/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� KF චැට� ව�ත 

සඳහා පාaය ජලය ලබා`ම - අ�යර 1

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%



H78134245003 3/2/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  බල පෙ@ශයට අය� වරකාෙගොඩ 

�]ල!ද නල ජල ව�ාපෘ�ෙP ඉ�� වැඩ අවස! ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     500,000.00       100% I 100%

D78152345004 5/24/2017

ෙපර�ණගම අරE!ද මහතාෙZ Kවස  අසල ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     146,202.92       97% I 100%

D78152345005 5/24/2017

සඳv� උයන වැRකැටැ�ල මා:ගෙP  Vලපාල මහතාෙZKවස අසල  

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     194,776.93       97% I 100%

D78152345006 5/24/2017

ආන!ද ෛමì මාවෙ� ෙපො9 අ"�   මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     195,027.85       98% I 100%

D78152345007 5/29/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය සභාෙF කර!නාෙගොඩ ඇටවැ��ලෙහේන මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N78183145008 7/3/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය සභා  බල පෙ@ශෙP හ�k ආපදාෙව! හාKයට 

ප�N Uå ලා X ප�සංස්කරණය ;<ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

N78183145009 7/3/2017

හ�k ආපදාෙව! හාKයට ප�N ම9රාවල පාෙ@Aය සභාෙF හා උප 

කා:යාලෙP කා:යාල උපකරණ නැවත ලබා ගැaම

2,600,000.00      ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

N78183145010 7/3/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය සභාෙF බැ�ල�jය ළමා උද�ානය සංව:ධනය 

;<ම අ�යර 2

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

G78134245011 7/27/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� ��ලෙහේන 

ජනපදෙP ගාzය ජල ව�ාපෘ�යට ව"ර ෙමෝටරය සහ පැන�  එක 

ලබාගැaම

500,000.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% A 10%



A78183146001 2/6/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය සභාෙF ශවණාගාරය නUකරණය ;<ම

2,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     2,491,183.25    100% I 100%

D78152346002 4/25/2017

�jයල සම! මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     244,662.17       98% I 100%

D78152346003 4/25/2017

ෙකොබවක ද� ම�ව අසල ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152346007 4/25/2017

VV� වැ�ල ව�ත ෙපො9 මා:ගෙP VW� පෙ@ශෙP ඇ� ඇළ හරහා 

 ෙබෝ]Vව] ඉ�;<ම ;<ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

D78152346008 4/25/2017

අමරෙගදර උ"ර _�ව!Eල මා:ගෙP ෙපො9 අ"�   මා:ගය] වන 

එ~.Î. Eමලෙසේන මහතාෙZ Kවස අසල මා:ගය  ෙබෝ]Vව දමා 

අවශ� ප�� ප�සංස්කරණය  ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     497,220.98       99% I 100%

D78152346009 6/28/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP හ�ව"ර 

ෙකෝ!ගස්තැ!න Eg@දාරාම Eහාරස්ථානයට පෙFශ වන ෙපො9 

මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     499,922.34       100% I 100%

N78183146010 7/3/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය සභා  බල පෙ@ශෙP හ�k ආපදාෙව! හාKයට 

ප�N Uå ලා X ප�සංස්කරණය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

N78183146011 7/11/2017

හ�k ආපදාෙව! හාKයට ප�¾, �ල�kංහල  පාෙ@Aය සභාවට  

අය� පාiයංගල වැk;R සංÖ:ණය අ��වැTයා  ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     300,000.00       100% I 100%

D78152346012 7/27/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP උ�ගලක!ද ෙදවන 

�යවර ක ෙබො]කාව පාර සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%



D78152346013 7/27/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ඈග�ඔය gන!දාරාම 

මාවත සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

A78183147001 2/6/2017

ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙ@Aය සභාවට අය� ගමෙගොඩ Xස්තකාලය 

ප�සංස්කරණය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,000,000.00    100% I 100%

A78183147002 2/22/2017

ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙ@Aය සභාෙF නව කා:යාල ¸_ෙP ��පස පැ� 

බැ ම ඉ� ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,000,000.00    100% I 100%

J78183147003 2/6/2017

ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙ@Aය සභාවට අය�  පහළ නෑබඩ පරණ 

]ෙලෝඩ!ව�ත gසාන  ¸_ෙP මා�  Kයමා�Éල ;<ම  සඳහා   

ආර]îත වැට] ඉ�;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     200,000.00       100% I 100%

J78183147004 8/18/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ@Aය සභාෙF නව කා:යාල ¸_ෙP  මා�  

Kයමා�Éල ;<ම හා සංර]ෂණය සදහා ඉ�කල පැ� බැ ෙ  ඉ�� 

වැඩ Kම ;<ම

1,300,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,165,848.22    90% I 100%

J78183147005 11/16/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ@Aය සභාෙF ෙබෝ �වල ආදාහනාගාරෙP මා�  

Kයමා�Éල ;<ම සඳහා ඉ�කර� ලබන වැෙටi ඉ�� ෙකොටස Kම 

;<ම

116,078.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     116,077.56       100% I 100%

J78183147006 11/20/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ@Aය සභාෙF ෙදොඩංෙගොඩ gසාන ¸_ෙP මා�  

Kයමා�Éල ;<ම සඳහා ඉ��පස වැට ඉ� ;<ම

519,273.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

A78183148001 2/6/2017

ෙ��වල නගර සභාෙF Xස්තකාල ෙගොඩනැv�ල නUකරණය සඳහා 

ෙකොටසක ට�� ඇ�<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     739,410.90       74% I 100%

H78124148002 2/21/2017

ෙමොරග�ල ෙවරළ¡රෙP E9R ආෙලෝකය ඇ"� යjතල පහgක  

සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     989,000.00       99% I 100%



D78152348003 3/13/2017

ෙ��වල න�කාර ව�ත මා:ගෙP සාÍ මහතාෙZ Kවස අසR! යන  

ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% C 60%

D78152348004 3/13/2017

ෙ��වල කංකාන ෙගොඩ gනා_ V�ණ අසල kට රNෆ් ඇEKN 

ද]වා ෙපො9 මා:ගය   සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     500,000.00       100% I 100%

N78133748005 3/20/2017

ෙ��වල නගර සභාෙF ආ�:ෙFදය හා Xස්තකාල ¸_ය ආ�තව ඔg 

උයන] ආර භ ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     227,833.95       76% I 100%

D78152348006 3/28/2017

743 A අ]කරමලය   ගාම Kලධා< වසෙ  Vමාර ක!ද 

VW�ෙගොඩට යන මා:ගය   සංව:ධනය ;<ම 

 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 1,000,000.00      1,000,000.00    100% I 100%

D78152348007 3/28/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පයාගල ඇ�ප!�ය 

අවසානෙP gමනාරාම Eහාරස්ථානය අසR! ඇ� අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 500,000.00         500,000.00       100% I 100%

G78183848008 4/5/2017

ෙ��වල නගර සභාව සඳහා ගRබNසරය] ලබා`ම

7,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

A78183148009 8/3/2017

ෙ��වල නගර සභාෙF �ස්U  ශාලාව අ��වැTයා ;<ම

260,589.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     -                   0% D 80%

N78133748010 11/1/2017

ෙමොරග�ල ෙවරළ ¡රයට ස බ!ධ වන ඇල මා:ගවල කසළ ඉව� 

;<ම හා සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% A 10%

A78183149001 2/6/2017

ම"ගම පාෙ@Aය සභාවට අය� ම"ගම ළමා Xස්තකාලය නUකරණය 

;<ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     338,502.00       97% I 100%



H78183149002 2/6/2017

ම"ගම පාෙ@Aය සභාවට අය� zගම ෙපර පාසෙ� දැ�වැට සැකyම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     233,010.00       93% I 100%

H78183149003 2/6/2017

ම"ගම පාෙ@Aය සභාවට අය� zගම මහජන Xස්තකාලෙP දැ�වැට 

ඉ�� ෙකොටස සැකyම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     122,014.00       81% I 100%

H78183149004 2/6/2017

ම"ගම පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙකෝ�ව�ත ෙපර පාසෙ� kERම 

සැකyම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     250,000.00       100% I 100%

D78152349005 3/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 802 ඒ ෙබෝ�jය බටiර 

ගාම Kලධා< වසමට අය� ෙබෝගහව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     730,445.66       91% I 100%

D78152349006 3/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 805 y ම"ගම දVණ  ගාම 

Kලධා< වසමට අය� ම@ෙදෙගදර මා:ගෙP  ම"ගම ව�ත ෙපො9 

පාර තාර දමා  සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     498,835.04       100% I 100%

D78152349007 4/25/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අභය රාජ මාවෙ� 

ඉ�ෙගොඩතැ!න පළ� ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152349008 5/5/2017

705 B සඳk�ගම වසෙ  ගංක!ද gමනv� ග�ෙල! Eහාර මාවත 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     498,591.29       100% I 100%

H78183149009 7/3/2017

ම"ගම පාෙ@Aය සභාවට අය� යටෙදොලව�ත සායන ෙගොඩනැv�ල 

අ��වැTයා ;<ම

56,472.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     56,472.00         100% I 100%

D78152349010 9/29/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP බ ඩාරනායක මාවෙ� 

කැÎ ඇ� ස්ථාන තාර දමා සංව:ධනය ;<ම

70,718.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% A 10%



F78183850001 2/6/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය සභාව යටෙ� ඇ� ෙපර පාස� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා `ම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,288,336.54    86% I 100%

N78183150002 2/6/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය සභා කා:යාලෙP ෙපර� කා:යාලය Eïම� 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     495,144.89       99% I 100%

D78152350003 3/13/2017

අගලව�ත �!නෙගොඩ ෙකොස්ගහ ෙහේන ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� 

ෙකොටස  තාර දමා  සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     492,902.44       99% I 100%

D78152350004 3/20/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP �යප�"ගම නැක�Eල 

ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     492,787.00       99% I 100%

N78133950005 3/20/2017

2017 ෙලෝක ජල �නයට සමගාzව අ��k9 ජල $ලාශ පEත ;<ෙ  

වැඩසටහන යටෙ� අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 

තඹෙදොල ඇ�ල පEත ;<ෙ  වැඩසටහන

26,900.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     26,870.00         100% I 100%

H78134250006 6/1/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය සභාවට හා නගරෙP ජනතාවට පාaය ජලය 

ලබා`ම සඳහා පාෙ@Aය සභා ශවණාගාර ¸_ෙP නළ ¦ඳ] හා ජල 

ටැං;ය] ඉ�;<ම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78183150007 6/7/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය සභාෙF කා:යාලය ��පස ආර]°ත පැ� බැ ම 

ඉ�;<ම -  අ�යර 1

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152350008 7/27/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මහක�පහන කsෂ්ඨ 

E9හලට යන දංගහEල මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

N78134150009 10/26/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 833/;"�ෙගොඩ 

ගාම Kලධා< වසමට අය� ;�මැjෙදොළ පෙ@ශෙP  Rඳ] සහ ජල 

ටැං;ය] ඉ�කර ජලය ලබාගැaම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% C 60%



A78183151001 2/6/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය සභාෙF ආ�:ෙFදය  හා Xස්තකාලය සiත 

ෙගොඩනැv�ල නUකරණය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     1,000,000.00    100% I 100%

D78152351002 3/20/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  zගහතැ!න 

මාවතෙහේන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     498,691.49       100% I 100%

D78152351003 4/5/2017

ඉහල ෙහෙවස්ස තවලම මා:ගෙP kට ෙන�ව මා:ගයට ස බ!ධවන 

ග� ෙදi ඇ�ල ෙපො9  අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     499,805.00       100% I 100%

J78183151004 6/1/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය සභාෙF පැලව�ත බදාදා ස�ෙපොළ 

පැවැ�ෙවන ෙපෞ@ගRක ඉඩම අ�ප� කර ගැaම

2,678,500.00      ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     2,678,500.00    100% I 100%

D78152351005 7/27/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වල�ලාEට පහළ 

ෙහෙවස්ස ෙනෙහේ�ෙහේන x අ�නවාරාම Eහාරස්ථානයට �Eෙසන 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% B 35%

N78134251006 11/13/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� 780 »�බ@9ව 

ගාම Kලධා< වසෙ  ගලතර පෙ@ශෙP පාaය ජල ව�ාපෘ�ය] 

�යා�මක ;<ම

673,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

N78134251007 11/13/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසයට අය� Vඩා ම"ගම, 

ෙහnjෙගොඩ පෙ@ශෙP  වැඩ අවස! අ�යෙ: පව�න පාaය ජල 

ෙයෝජනා කමය සඳහා අවශ� ජලනල උපකරණ ලබාගැaම

79,980.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

H78134252001 2/20/2017

ෙකR!ක!ද  ල�පYර  ක!ද ජල ෙයෝජනා කමෙP  ඉ�� වැඩ 

අවස! ;<ම.

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D78152352002 2/20/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙකR!ක!ද ෙපො�ව�තෙහේන 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

3,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     2,171,429.15    72% I 100%



D78152352003 2/20/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය සභාවට අය� ල�ෙදොල මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,298,144.04    87% I 100%

D78152352004 3/2/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙකොළදෑල ෙදොල හරහා පාලම 

ඉ�;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

N78133752005 3/20/2017

පා�ස�ක සංචාරක ආක:ශaය ස්ථානය] වන පාR!ද�වර, ක�ගල 

ආරණ� ෙසේනාසනය ආ�තව යjතල පහgක  සංව:ධනය හා ප�සර 

සංර]ෂණ වැඩසටහන.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     250,000.00       83% C 60%

D78152352006 3/28/2017

ෙබ�ලන Eහාරගම පාර  සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     494,781.61       99% I 100%

D78152352007 4/5/2017

හැTග�ල ජනපද gසාන ¸_ මා:ගෙP  ඉ�� ෙකොටස  සංව:ධනය 

;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     195,030.37       98% I 100%

N78183152008 7/3/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය සභා  බල පෙ@ශෙP හ�k ආපදාෙව! 

හාKයට ප�N Uå ලා X ප�සංස්කරණය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

A78183152009 7/18/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය සභාවට අය� තවාන පජා ශාලාෙF වැk;¦ 

පහgක  හා පාaය ජල පහgක  සංව:ධනය ;<ම

661,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N78141252010 7/28/2017

පාR!ද �වර ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 839/ඒ ම�ර බටiර ගාම 

Kලධා� වසෙ   පජා ශාලාවට E9Rය ලබා `ම

30,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%

N78141252011 7/28/2017

පාR!ද �වර ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP _දලන බටiර ගාම Kලධා� 

වසෙ  ��වානෙගොඩ පජා ශාලාවට E9Rය ලබා `ම

30,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%



D78152352012 8/21/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙකො ෙපෝස්n අංගනෙP 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

818,195.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D78152352013 8/29/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය  සභාවට අය� පැ�ෙපොළ ෙගඳගල මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

201,855.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

A78183152014 11/1/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය සභාෙF ෙපර පාසෙලi අත�වශ� 

අ��වැTයා කට�"

134,398.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

F78183853002 8/21/2017

_�ලKය නව පාෙ@Aය සභා කා:යාලය සඳහා කා:යාල උපකරණ 

ලබා ගැaම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78183853003 8/21/2017

_�ලKය නව පාෙ@Aය සභා කා:යාලය සඳහා  කා:යාල උපකරණ, 

ප�ගණක හා උපාංග ලබා ගැaම

1,150,000.00      ප.පා.ෙකො.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78134254001 4/3/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙකොjගල ගාමෙසේවා වසෙ  

ර!�ය උයන ජල ව�ාපෘ�ෙP ඉ�� වැඩ

190,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     158,207.00       83% I 100%

D78152354002 6/20/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය සභාෙF එRස්ෙමෝ: ඉංv�ය - 4 වන ප�මෙZ ඉ�� 

ෙකොටස සහ පළ�වන  අ"� මා:ගෙP ³ලාර�න මහතාෙZ Kවස 

ද]වා ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     499,364.46       100% I 100%

G78134254003 6/1/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP හඳපා!ෙගොඩ ෙමෙ!�ගම, 

ඉg� උයන ජනතාවට ජලය ලබාෙදන පජා ජල ව�ාපෘ�ෙP අ�ය U 

ඇ�  ජල ෙමෝටරය ෙව�වට නව ජල ෙමෝටරය] ලබාගැaම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     150,000.00       100% H 100%

D78152354004 7/5/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කැVණෙදොළ ගලහාක!ද 

කෘ° මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% H 100%



K78183963001 2/6/2017

ග පහ �ස්´]කෙP පළා� පාලන ආයතන ස" Xස්තකාල සඳහා 

ෙපො� ලබා `ම "¦! පජාවෙZ දැ�ම නංවා³ම

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

G78183864001 6/12/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පළා� පාලන ආයතනවල භාEතය සඳහා 

පළා� පාලන ෙදපා:තෙ !"ව ෙවත ගR බNසරය] ලබා `ම

7,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% B 35%

N78183964002 10/6/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පළා� පාලන ආයතන ස" හා Rයාප�ංp ෙපර 

පාස� ද�ව! සඳහා ෙලෝක ළමා �න සැම�  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

335,500.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     335,500.00       100% I 100%

K78183965001 2/6/2017

ක�තර �ස්´]කෙP පළා� පාලන ආයතන ස" Xස්තකාල සඳහා 

ෙපො� ලබා `ම "¦! පජාවෙZ දැ�ම නංවා³ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% B 35%

G78183865002 11/16/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ක�තර නගර සභාවට සහ ෙහොරණ 

,�ල�kංහල   හා    අගලව�ත පාෙ@Aය සභාවලට අය� Xස්තකාල 

ස්වයං�යකරණයට අවශ� ප�ගණක උපකරණ හා උපාංග ලබාගැaම

1,150,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% B 35%

K78183962001 2/6/2017

පළා� පාලන ආයතන වල Kළධා<! සඳහා X{S වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     1,549,217.00    39% D 80%

N78124962002 2/8/2017

සංචාරක ම ඩලෙP ව�ාපා�ක සැලැස්ම සකස් ;<ම

520,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     290,875.00       56% H 100%

K78133162003 2/9/2017

ෙකො ෙපෝස්n ෙපොෙහොරවල �ණා�මක භාවය ප<]ෂා ;<ම සඳහා 

“ර!කැට වැඩසටහන“ �යා�මක ;<ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     547,533.00       91% I 100%

K78133162006 2/9/2017

"�E"� පාසාද" වැඩසටහන යටෙ�  මහ� Kවාසවල අපදව� 

කළමනාකරණය සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

400,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     349,750.00       87% I 100%



K78133162007 2/9/2017

මාධ� වැඩසටහ! හරහා  ජනතාව අතර 3R සංක�පය පචRත ;<ම

2,450,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     2,177,674.00    89% I 100%

K78133162008 2/9/2017

පළා� පාලන ආයතනවල සaපාර]ෂක ෙසේවක�!ෙZ ධා�තා 

සංව:ධනය සඳහා "ප�සර _"ෙරෝ" වැඩසටහන පැවැ�Uම

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     2,302,283.93    92% I 100%

K78133162009 2/9/2017

පළා� ෙරෝහ�වල ධා�තාව සංව:ධනය සඳහා "�E"� gව �යස" 

වැඩසටහන �යා�මක ;<ම

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     1,799,099.65    100% I 100%

K78133162010 2/9/2017

රාජ� ආයතනවල අපදව� කළමනාකරණය සඳහා "�E"� 

ආයතන" වැඩසටහන �යා�මක ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     448,710.00       90% I 100%

K78133162011 2/9/2017

අපදව� කළමනාකරණෙP Eනය සමාජගත ;<ම සඳහා බස්නාiර 

පළාෙ� රාජ� ෙසේවකය!  දැ�ව� ;<ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     372,389.50       83% D 80%

K78133162012 2/9/2017

අපදව� කළමනාකරණෙP ස�ය දායකòය ෙව�ෙව! රාජ� 

ආයතන ඇගÑම සහ ස මාන ලබා`ම

2,300,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     239,382.00       10% B 35%

N78133162013 2/9/2017

" �E"� gව �යස  " වැඩසටහන යටෙ� පළා� ෙරෝහ�වල 

සායKක අපදව� ගබඩා ;<ම සහ කළමනාකරණය ;<ම සඳහා 

පහgක  ස්ථාපනය ;<ම සහ උපකරණ ලබා`ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     277,921.42       14% D 80%

K78133162014 2/9/2017

“ප�සර කැV� " වැඩසටහන යටෙ�   ෙපර පාස� සඳහා දැ�ව� 

;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     496,502.87       99% I 100%

K78133162015 2/9/2017

 " �E"� පාස�" වැඩසටහන යටෙ�  පාස� kg! සහ ��ව�! 

සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය -                     1,494,964.76    100% I 100%



K78124962016 2/21/2017

බස්නාiර පළාත "ළ සංචාරක ]ෙෂේෙතයට අදාල කලාප 

මා:ෙගෝපෙ@ශක�! X{S ;<ෙ  වැඩසටහන

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) -                     -                   0% A 10%

K78124962017 2/21/2017

2017 ව:ෂෙP සංචාරක උදාව වැඩසටහන පැවැ�Uම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) -                     1,218,820.25    81% I 100%

N78124962018 2/21/2017

ඇෙ k! x ලංකා ෙව�ම XVI �දණය ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) -                     -                   0% H 100%

N78124962019 2/21/2017

ඇෙ k! x ලංකා ෙව�ම XVII  �දණය ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) -                     -                   0% A 10%

N78133962020 3/10/2017

කැළs න` ප�සර ප@ධ�ය ෙවත අපදව� බැහැර³ම වැළැ]Uම 

සඳහා K:ෙ@ශ �යා�මක ;<ම සහ �යාකා< සැලැස්ම සැකyෙ  

ව�ාපෘ�ය

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     458,150.00       46% H 100%

K78133962021 3/14/2017

ප�සර �න සැම<මට අදාල වැඩසටහ! සහ දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     61,580.00         31% I 100%

N78133762022 3/20/2017

පළා� පාලන බල පෙ@ශ "ළ ජල ෙපෝෂක පෙ@ශ ආර]ෂා ;<ම 

සඳහා �] ෙරෝපණ වැඩසටහ! k9 ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% C 60%

K78183962023 3/30/2017

බස්නාiර පළාෙ� පළා� පාලන අමාත�ංශය හා අ�බ@ධ 

ආයතනය!i Kලධා<!ෙZ ධා�තා සංව:ධනය සඳහා පව�වන 

�ඩා හා ශ<ර gවතා වැඩසටහන

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,000.00       100% I 100%

G78172262024 4/7/2017

ෙවස්ෙපෝ �දණාලය සඳහා �දණ උපකරණ ලබා`ම

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

ආ:�ක 

පව:ධන 

කා:යාංශය 0% O 0%



N78133962025 5/22/2017

ෙලෝක ප�සර �නයට සමගාzව පාස� ළ�! ප�සර සංර]ෂණය 

ෙවත ෙයො� ;<ම සඳහා පව�ව� ලබන  pත, ෙපෝස්ට:, ඡායාôප 

තරගය සහ ඊට අදාල වැඩසටහ! පැවැ�Uම

700,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     700,000.00       100% H 100%

N78133762026 5/29/2017

 ෙලෝක ප�සර �නයට සමගාzව බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග�  

පළා� පාලන ආයතන බල ෙප@ශ "ළ �]ෙරෝපණ වැඩසටහ! 

�යා�මක ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     58,742.00         59% C 60%

K78183962027 6/15/2017

බස්නාiර පළා� පජාවෙZ ධා�තා සංව:ධනය ;<ම ෙව�ෙව! 

පළා� පාලන ආයතන යටෙ� ඇ� Xස්තකාල සඳහා " ධ�ාන 

සඟරාව  " ලබා`ම

63,500.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     15,840.00         25% D 80%

N78124962028 7/11/2017

ෙකොළඹ, ග පහ, ක�තර �ස්´]කය!i සංචාරක ගමනා!තය! 

හYනාගැaම හා පව:ධනය ;<ම සඳහා සැලg  සකස් ;<ෙ  

වැඩ��ව

215,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K78183962029 8/21/2017

පළා� පාලන අමාත�ංශෙP හා අ�බ@ධ ආයතන වල Kලධා<!ෙZ 

ධා�තා සංව:ධනය සඳහා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම

187,300.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     28,510.00         15% D 80%

N78183162030 10/17/2017

වVග� ෙරෝග Kවාරණ වැඩසටහන යටෙ� බස්නාiර පළාෙ� ජල 

$ලාශය!i සා ප� ප<]ෂා ;<ම හා පජාව දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහන

700,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,100.00           0% A 10%

N78183962032 9/12/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ඇ� පළා� පාලන ආයතන ස" ෙපර පාස� 

ඇගÑම "¦! ඵලදාÑ ෙපර පාස� ප@ධ�ය] K:මාණය ;<ම 

සඳහා පව�ව� ලබන ෙපරපාස� ඇගÑ  හා ස මාන ��නැzෙ  

වැඩසටහන
397,480.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% B 35%

N78183962033 9/13/2017

බස්නාiර පළා� පාඨක පජාව සාමාන� දැaම හා කා³න k9U  

�¦බඳ දැ�ව� ;<ම සඳහා ඉවහ�වන දEඩ බk! ��ත  ெபா� 
அறி	ட� சமகால நிக�	க� (ෙපො9 අ�Nඩ! සම 
කාල Kග�Nහ�) ග!ථය පළා� පාලන ආයතනය!i Xස්තකාල 

සඳහා ලබා`ම
27,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% O 0%

N78183962034 9/13/2017

බස්නාiර පළා� "ළ ඇ� Xස්තකාල ඇගÑම "¦!, ඵලදාÑ 

Xස්තකාල ප@ධ�ය] K:මාණය ;<ම සඳහා පව�ව� ලබන 

Xස්තකාල ඇගÑ  ස මාන ��නැzෙ  වැඩසටහන

164,390.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% B 35%



N78183962035 9/13/2017

ප�පාලන ප�සංස්කරණය! �¦බඳ රජෙP ප�පාලකය!ට වඩා� 

පෙයෝජනව� වන ඉං¥ බk! ��ත Sri Lankan Structures of 

Governance  ග!ථය පළා� පාලන ආයතනය!i Xස්තකාල 

සඳහා ලබා`ම
69,600.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% O 0%

N78183962036 10/11/2017

Xස්තකාල සඳහා K:ෙ@�ත ග!ථය] වන ෙනොනව�න දඩයම 

ග!ථය පළා� පාලන ආයතනය!i Xස්තකාලවලට ලබා`ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% H 100%

N78133162037 10/16/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙනො�රන අපදව� ප�ච�කරණ ආයතන 

ෙතොර"� නාමාවRය සකස් ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N78183962038 10/17/2017

බස්නාiර පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනය!i  Xස්තකාල සඳහා " 

ද�ත ස!KෙFදනය හා ජාලගතකරණය "  ග!ථය  ලබා `ම

86,400.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

N78183962039 10/17/2017

බස්නාiර පළා� පාඨක පජාවෙZ  ඉං¥k භාෂාව Kවැර�ව හැkරUම 

�¦බඳව පෙයෝජනව� වන  " The Correct Usage of English 

"ග!ථය පළා� පාලන ආයතනය!i Xස්තකාල සඳහා ලබා`ම

34,200.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% H 100%

N78183962040 10/23/2017

ෙභෞ�ක ¸ෙගෝල Eද�ාව ( I, II, III, IV ) ග!ථය  පළා� පාලන 

ආයතනය!i Xස්තකාල ෙවත ලබා`ම

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

N78133162042 10/26/2017

බස්නාiර පළාෙ� නාග�ක ඝන අපදව� කළමනාකරණෙP සෘ�ව 

ෙය` kjන සaපාර]ෂක ෙසේවක මහ�ම මහ�z!ෙZ ධා�තා 

සංව:ධනය "¦! වැඩwම කා:ය]ෂමතාවය ඉහල නැංUම

246,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

F78183862043 11/20/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ඇ� පළා� පාලන ආයතන ස" ෙපර පාස� 

ඇගÑ  තරගෙය! ෙතෝරාග� ෙපර පාස� 40 ] සඳහා ³ෙය! 

සකස් කරන ලද ඉෙග�  උපකාරක සැපÑම

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

N73183101001 10/9/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය සභා නව කා:යාල සංÖ:ණෙP වැඩ අවස! 

;<ම

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව 4,000,000.00      -                   0% A 10%



N73133701002 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� �Nල�jය  පාෙ@Aය සභා බල 

පෙ@ශෙP හYනාග� ස්ථාන වල  ඹg පැළ k�Uම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N73133702001 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� ක�නායක - y9ව නගර සභාව 

ස" ඹg උයෙනi  ඹg පැළ k�Uම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

y�ව නගර 

සභාව -                     -                   0% D 80%

N73133702002 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� කටාන පාෙ@Aය බල පෙ@ශය 

"ල බ{ වා:°ක ශාක සහ ඹg පැළ ෙරෝපණ වැඩසටහ!  පැවැ�Uම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 30,000.00           -                   0% C 60%

N73152303001 10/9/2017

�jපන U�ය කෙතෝRක ප�Rය ¦ඳ අසR! යන අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම හා කාS ප@ධ�ය සැකyම

1,500,000.00      අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% A 10%

N73133703002 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� zග�ව නගර සභා බල 

පෙ@ශය ෙරෝපණ වැඩසටහ! පැවැ�Eම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

N73183104001 10/9/2017

_�ව!ෙගොඩ නගර සභාෙF Xස්තකාලය සංව:ධනය ;<ම

3,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     -                   0% C 60%

N73133704002 11/9/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� _�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය සභා 

බල පෙ@ශය "ල ෙතෝරාග� පෙ@ශය] "ළ ෙරෝපණ වැඩසටහ! 

පැවැ�Eම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

H73183105002 10/10/2017

z�ගම නගරෙP අ»�! ඉ�කල ස�ෙපොල සහ ඒ අසල නව ෙවළඳ 

සංÖ:ණය සහ 9 �යෙපොල අසල ෙවළඳසංÖ:ණය සඳහා E9Rය 

පහgක 

6,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 6,500,000.00      -                   0% H 100%

N73133705003 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� z�ගම පාෙ@Aය සභා බල 

පෙ@ශය "ල  බ{වා:°ක ෙ@�ය ශාක හා ඹg පැළ k�Uම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%



N73152305004 10/25/2017

z�ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අමර"ංග ෙපො9 මාවෙ� kට 

ෙසේනාර�න මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

330,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H73183107001 10/9/2017

ඉW�ෙගොඩ ස�ෙපොළ වැඩ අවස! ;<ම

1,640,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

A73183107002 10/9/2017

ය]කල ආk� මාවෙ� ෙවොRෙබෝ� �ඩා�jය වටා දැ� ආවරණය 

;<ම

 

925,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 925,000.00         -                   0% A 10%

N73183107003 11/1/2017

ග පහ පළා� පාලන සහකාර ෙකොමසා�ස් කා:යාලය සඳහා 

කා:යා³ය උපකරණ ලබාගැaම.

6,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

N73152308002 10/17/2017

කඳාන‚ බාලÏ�ය මාවත "!වන වං�ෙF දVණට ඇ� ෙපො9 අ"� 

මා:ගය ආර භෙP kට ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

N73152308003 10/17/2017

කඳාන‚ බාලÏ�ය මාවත ප:k මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H73183109001 10/9/2017

දෑල"ර පජාශාලා ¸_ෙP ෙපර පාස� ෙගොඩනැv�ල] ඉ�;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

N73152309002 11/6/2017

ව�තල හැඳල ෙකරවල�jය �යෙසේන ෙපෙ:රා ෙපො9 මාවත 

සංව:ධනය ;<ම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H73183110001 10/9/2017

කැ!දRය@දපා»ව ෙපො�ෙහේන ත�Y පජා ශාලාෙF ෙගොඩනැv�ල  

ප�සංස්කරණය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     472,742.60       95% I 100%



D73152310002 11/14/2017

උ��ල ෙද�ෙගොඩ ලංkෙහේන ෙපො9 පහgක  �nටKෙP පැ� කාS 

දැzම.

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H73124113001 10/17/2017

කැලs EහාරෙP Eෙ@Aය සංචාරකය! සඳහා ඉ� කරන ලද වැk;R 

ප@ධ�ෙP වැඩ අවස! ;<ම - අ�යර iii

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73133713002 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� කැළsය  පාෙ@Aය සභා බල 

පෙ@ශය ෙරෝපණ වැඩසටහ! පැවැ�Eම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N73133713003 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� පෑRයෙගොඩ නගර සභා බල 

පෙ@ශය ෙරෝපණ වැඩසටහ! පැවැ�Eම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

පෑRයෙගොඩ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152321003 10/25/2017

ෙකොළඹ 06‚ රාජ�� x E¸� මාවෙ� Kවාස සඳහා නල ජලය 

සැපÑම සඳහා‚ ජල ස බ!ධතා ලබා `ම ෙහේ"ෙව! හාKවන 

මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම

2,605,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

H73183122001 10/9/2017

ෙකොෙලො!නාව මංගලපාය උ�සව ශාලාව අ��වැTයා ;<ම

3,400,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     -                   0% C 60%

N73152322002 11/1/2017

ෙකොjකාව�ත ��ෙ��යාව පාෙ@Aය සභාවට අය�  ෙකොiලව�ත 

අරRය මාවත සංව:ධනය ;<ම

762,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ�ක  - 

ෙකොjකාව�ත

 ��ෙ��යාව 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152323001 10/11/2017

ඇ"�ෙකෝnෙn,ෙකෝnෙn, 9 වන ප�මග සංව:ධනය ;<ම

7,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73133724001 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� ක�ෙවල නගර සභා බල 

පෙ@ශයට "ල හ�ත වැස්ම අ� පෙ@ශය!i  g9g බ{වා:°ක ෙ@�ය 

ශාක හා ඹg පැළ k�Uම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%



N73152324002 10/24/2017

ක�ෙවල ෙහෝක!දර Eද�ාරාජ මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

12,500,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152324003 10/24/2017

ක�ෙවල අ"�v�ය පාෙ: ෙපෝර කන�ත පාර �� ෙකොටස කාපn 

අ"රා සංව:ධනය ;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152324004 10/25/2017

ක�ෙවල අ"�v�ය පාෙ: න!දසාර ෙපො9 මාවත කාපn අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152324005 10/25/2017

ක�ෙවල ෙහෝක!දර ෙව�k� ෙපො9 මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය 

;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

H73183125001 10/9/2017

�]මෙ� ෙෂ�ට! පා:] පජා ශාලාව ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N73152325002 10/11/2017

ෙදපානම අරRය උයන මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

15,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152325003 10/11/2017

zමනෙගොඩ පාෙ: ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

12,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

H73183125004 10/9/2017

මා�ෙවල පජා ම ඩල ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N73152325005 11/2/2017

මහරගම ප!සල පාෙ: කැ!දෙහේන ව�ත පාර සංව:ධනය ;<ම

7,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%



H73183125006 10/9/2017

Rයනෙගොඩ පජා ශාලාෙF උ� මහල සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N73152325007 11/15/2017

මහරගම නගර සභාවට අය� ෙබෝeය පාර ෙකළවර ද]වා ෙපො9 

මා:ගය කාS බැඳ සංව:ධනය ;<ම.

1,050,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N73133725008 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� මහරගම නගර සභාවට අය� 

බ{කා:ය ෙගොඩනැv�ල අවට සහ �]ම�ගම පජා ශාලා ¸_ය අවට 

ඹෟෂධ පැළ k�Uම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N73152325009 10/24/2017

මහරගම Eෙ½රාම පාස� මාවත ෙව�යාය මා:ගය කාපn අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

12,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152325010 10/24/2017

මහරගම ප�රෙගොඩ සමාජ පාර කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152325011 10/24/2017

මහරගම‚ මාලප�ල ෙදවන මාවත kට අ"�v�ය ද]වා මා:ගය 

කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152325012 10/24/2017

මහරගම ෙහේන ෙගදර මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152325013 10/24/2017

මහරගම ග�ෙපො�ත පාෙ: kට Uර මාවත ද]වා මා:ගය කාපn 

අ"රා සංව:ධනය ;�ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73152325014 10/24/2017

මහරගම ෙගොTග�ව යහ ප� මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;�ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%



N73152325015 10/24/2017

මහරගම ෙදපානම ගාම සංව:ධන මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය 

;�ම

8,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73183125016 10/31/2017

තලව"ෙගොඩ ෙපො9 gසාන¸_ෙP තාrපය ඉ�;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N73133727001 11/9/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� ෙදiවල ග�;ස්ස බල 

පෙ@ශය "ල රජෙP පාස�, ප!ස�, රාජ� ආයතනය!i ෙ@Aය 

ශාක සහ ඔg පැළ ෙරෝපණය ;<ම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙද.ග.ම.න.ස -

 ෙදiවල -                     -                   0% A 10%

H73133129001 10/9/2017

කර�යාන කසළ අංගනෙP _iස� ස_ප� කළමනාකරණ X{S 

මධ�ස්ථාන ෙගොඩනැv�ල ඉ�;<ම - අ�යර 1

6,000,000.00      

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ 

අeකා�ය

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N73152329002 10/11/2017

�¦ය!දල 10 කSව මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

D73152329003 11/13/2017

ෙකො{වල Eකමර�න මාවෙ� 3 වන ප�මග Vnj ග� අ�ලා 

සංව:ධනය ;<ම

2,345,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152329004 11/13/2017

ෙකො{වල Eකමර�න මාවත 3 වන ප�මෙගi වැk ව"ර බැස්සUම 

සඳහා i�  ප�rප එ³ම.

505,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152329005 10/24/2017

කැස්බෑව ෙබෝV!දර රජෙP Kවාස ෙයෝජනා කමෙP ෙපො9 මා:ගය 

කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

N73183129006 10/25/2017

කැස්බෑව වැව වටා E9R පහ! කS සE කර සංව:ධනය ;<ම

1,525,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%



N73152329007 10/25/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP තානායම පාර කාපn ;<ම

1,647,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152329008 10/25/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස:ෙවෝදය ෙපො9 මාවත 

සංව:ධනය  ;<ම

755,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152329009 10/25/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP k�මංගලව�ත පාර 

(Eක�ප මා:ග ෙදස kට මV��ව ෙදසට) දVණට ඇ� ෙදවන ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,939,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152329010 11/13/2017

ෙබොරලැස්ග�ව  නගර සභාවට අය� මාලK �ල�kංහල මාවෙ� 

සමv ෙපො9 ප�මග ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 0% O 0%

N73152329011 11/15/2017

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� ඇ�Fවල ශමදාන ෙපො9 මාවත 

සංව:ධනය ;<ම.

1,174,100.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

N73133730001 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� ෙහෝමාගම  පාෙ@Aය සභා බල 

පෙ@ශය "ල කා:යාල ප�ශය!i, Xස්තකාල, ආ�:ෙFද ආ�තව 

�] ෙරෝපණ වැඩසටහ!  පැවැ�Uම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% A 10%

N73152330002 10/25/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බාහ්මණගම‚ 

ෙකොස්වැjයන ෙපො9 පාර කාපn ;<ම - ii අ�යර

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% A 10%

N73152330003 10/31/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ම�ෙතෙගොඩ‚ නY! 

උයන ෙපො9 මා:ගය කාපn ;<ම.

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% A 10%

N73152330004 11/15/2017

ෙහෝමාගම, ඉWලක!ද ස �@ධ EහාරෙP ක!ද පා�ල kට ග� 

පTෙපළ සැකyම හා අ�වැට සැකyම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



H73183131001 10/9/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� පා9]ක බ ඩාරනායක Kදහස් 

මහජන Xස්තකාලයට වැk;¦ ප@ධ�ය] ඉ�;<ම

850,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H73183131004 10/9/2017

Xව]�jය ෙපොළ පැරs ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

5,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N73133731005 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� යාහැ�ල Kදහස් උද�ානය 

සහ ඔg උයන සංව:ධනය ;�ම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152331006 11/15/2017

වැෙF කැෙ� පා�ස�ක කලාපෙP වන ආර]ෂක වැට සැකyම 11 

අ�යර හා වැව වටා ගම! පථය සැකyම.

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව 0% O 0%

D73152333001 11/13/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� අ�]ව�ත ඉg� උයන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය ෙකො!�n ;�ම හා ජල බස්නා කාSවක ෙකොටස] 

සැකkම 

 
831,310.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152333002 11/13/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� පා9]ක ආ�:ෙFදය අසR! ඇ� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

300,910.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152433003 11/13/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙබෝෙr ජනසE මාවෙ� කැÎ ඇ� 

ෙබෝ]Vව අ»�! ඉ�;�ම

447,920.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73183133004 11/13/2017

yතාවක පාෙ@Aය සභාවට අය� පා9]ක බ ඩාරනායක Kදහස් 

මහජන Xස්තකාලයට පැ_ෙණන ආබාeත අය සඳහා පෙFශ 

පහgක ද සiතව ¸_ය සංව:ධනය ;�ම

420,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152341001 11/1/2017

පාන9ර පාෙ@Aය සභා බල පෙ@ශයට අය� වා@�ව k� ධ ම �p 

මාවත සංව:ධනය ;<ම

1,614,338.00      ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



D73152341002 11/15/2017

පාන9ර නගර සභාවට අය� පඤ්ඤාන!ද මාවත පැ� කාSව ඉ� 

;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර නගර 

සභාව 0% O 0%

N73133742001 10/17/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� ක�තර පාෙ@Aය සභා බල 

පෙ@ශය "ල ෙතෝරාග� පෙ@ශය] "ළ ෙරෝපණ වැඩසටහ! 

පැවැ�Eම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H73183143001 10/9/2017

බ ඩාරගම ග�පාත ආදාහනාගාරෙP ඉ�� වැඩ

2,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H73183143002 10/9/2017

_�ලKය නව පාෙ@Aය සභා කා:යාල ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන 

කට�"

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152344001 10/24/2017

ෙහොරණ‚ ෙගෝනෙපොල‚ ෙගොTග�ව ඇටඹෙහේන ව�ත මා:ගය හා 

එෙකොෙලොස්වන ප�මග කාපn අ"රා සංව:ධනය ;<ම කාපn අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

12,500,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

N73152345001 10/13/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙFරව�ත ගාම Kලධා< 

වසෙ  ෙද�ගහ ක!ද ෙකR! පාර ෙසෝමර�න මහතාෙZ Kවස 

අසල kට ආ�යදාස මහතාෙZ Kවස ෙදසට යන මා:ගය   සංව:ධනය 

;<ම
800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N73152345002 10/13/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙර�ණ ගා�ල��ල  

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

N73152345003 10/13/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මහ යාය බටiර යටගල 

ෙප�ග� ක!ද පාර සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H73183146001 10/9/2017

ෙපොෙ�ෙගොඩ ආදාහනාගාරය නUකරණය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%



H73183146002 10/9/2017

පාiයංගල XරාEද�ා හා පා�ස�ක සංචාරක ස්ථානය ආ�තව ඉ�කර 

ඇ� පාෙ@Aය සභාවට අය� වැk;¦ ප@ධ�ය වටා වැට ඉ�;<ම

330,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H73183146003 10/9/2017

2017 මැ� මස ව:ෂාෙව! හාKයටප� �ල�kංහල �ඩාංගණෙP 

පැ� බැ ම ඉ� ක<ම

830,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H73183146004 10/9/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය සභාෙF සභා ශාලාෙF ෙ සය අභ�!තර 

KමැNම හා ඇම"  ප@ධ�ය සැකyම

1,250,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H73183146005 10/9/2017

ෙදiගහවල ආදාහනාගාරෙP අ»� වැTයාව

1,700,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N73152346007 10/13/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙ@ව��ල පධාන 

මා:ගෙP kට අ�ර මහතාෙZ Kවස ෙදසට යන මා:ගය   සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N73152346008 10/13/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙකොබවක දVණ 

;�මැjවලකඩ ෙගොE ග මාන  මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N73152347001 10/13/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 728/ ² දVණ ගාම 

Kලධා< වසෙ  බටiර ෙබෝ �වල ෙපො�ගහ උ���ල මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

N73133747002 10/17/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� ෙදොඩ!ෙගොඩ පාෙ@Aය සභා 

බල පෙ@ශය "ල හ�ත වැස්ම ව:ධනය උෙදසා �] ෙරෝපණ 

වැඩසටහ! පැවැ�Eම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H73183148001 10/9/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය සභාවට අය� ෙපො"Eල ආදාහනාගාරෙP ඉ�� 

වැඩ Kම ;<ම

5,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% B 35%



N73133748002 11/9/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ�  ෙ��වල නගර සභා බල 

පෙ@ශය "ල �] ෙරෝපණ වැඩසටහ! පැවැ�Eම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152349001 10/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  802/ ඊ තඔරකැjය ගාම 

Kලධා< වසෙ  යටෙදොල ව�ත කැටෙගොඩ සංhව රණE� මාවත 

පධාන  මා:ගෙP kට ඉ�� ෙකොටස    සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% B 35%

N73152349002 10/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  776 ආඳාවල ගාම Kලධා< 

වසෙ  ප!සල පාෙර! අ"� මා:ගය පරප�ෙකො�ව මා:ගය   

සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% B 35%

N73152349003 10/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  776 ආඳාවල ගාම Kලධා< 

වසෙ  ආඳාවල මහව�ත  මා:ගය   සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% B 35%

N73152349004 10/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  804/ ඒ වැ�ක!දල 

මZෙගො!ව�ත  මා:ගය   සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% B 35%

N73152349005 10/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  771/ ² ක�ෙගො!ෙගොඩ 

kkලැ�තැ!න 1 වන අ�යර වටරN  පාර කැ�  මහතාෙZ Kවස 

අසල kට Kල!ත මහතාෙZ Kවස ද]වා  මා:ගය   සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% B 35%

N73152349006 10/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  792 ෙලFව!9ව 

නැෙගනiර ගාම Kලධා< වසෙ  රණE� සන� RයනෙZ මාවෙ�  

(ෙගොෙරොZෙගොඩ ව�ත පාර) ක�ණාෙසේන මහතාෙZ Kවස අසල kට 

මා:ගය   සංව:ධනය ;<ම
800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% B 35%

N73152349007 10/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  803  /ඒ ෙහේෙ!ගම  ගාම 

Kලධා< වසෙ  �]�jය මා:ගය පධාන පාර  අසල kට  ඉ��යට    

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% B 35%

N73152349008 10/13/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  773 V� �r�ට  ගාම 

Kලධා< වසෙ  V� �r�ට පධාන මා:ගෙP  kට Eස්_ත උයන 

මා:ගය   ඉ��යට    සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% B 35%



N73133750001 10/19/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� අගලව�ත පාෙ@Aය බල 

පෙ@ශය "ල �] ෙරෝපණ වැඩසටහ!  පැවැ�Uම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H73183152001 10/9/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය සභාෙF කා:යාලය වටා ආර]°ත පැ� බැ ම 

සහ දැ�වැට ඉ�;<ම - අ�යර 1

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

N73133752002 10/17/2017

"� ඉgර ග මාන වැඩසටහන යටෙ� පාR!ද �වර පාෙ@Aය සභා 

බල පෙ@ශය "ල හ�ත වැස්ම අ� පෙ@ශය!i බ{වා:°ක ෙ@�ය 

ශාක හා ඹg පැළ k�Uම.

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

N73183865001 10/9/2017

_�ලKය නව පාෙ@Aය සභා කා:යාලය සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා 

ගැaම

4,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% B 35%

N73172262001 10/6/2017

ෙවස්ෙපෝ �දණාලය සඳහා �දණ උපකරණ ලබා `ම(ෙදවන අ�යර).

4,560,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

ආ:�ක 

පව:ධන 

කා:යාංශය 0% O 0%

G73133162002 10/9/2017

ෙපොෙහොරව�ත සහ �]ඕEට අපදව� කළමනාකරණ ව�ාපෘ� සඳහා 

පාල  තරා� ස්ථාපනය ;<ම

9,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N73124862003 11/14/2017

බස්නාiර පළා� සංචාරක හා පා�ස�ක ස්ථාන �¦බඳ පචාරණය 

සඳහා පළා� පාලන බල පෙ@ශ වල ස්ථාපනය ;<මට LED  පැන� 

ෙදක] ලබා ගැaම.

9,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

N73133862004 11/8/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ෙපොR¡! භාEතය අවම ;<ම සඳහා Rයාප�ංp 

මරණාධාර ස_� ෙවත ෙර� වR! මසා Kම කළ පාල  ෙකොT ලබා 

`ම.

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

ආ:�ක 

පව:ධන 

කා:යාංශය 0% O 0%

H74152302501 7/13/2017

කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 153 ඒ නැ/ßනැjයන gසාන 

¸_ය ��පස පාර  සංව:ධනය ;<ම ( ෙගෝනමT�ත 

පෙ@ශෙP)

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     254,605.00       51% I 100%



H74152302502 7/13/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 154 ඒ නැ/ßනැjයන T. 

දයාර�න මහතාෙZ Kවස  අසR! යන පාර සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152302503 7/13/2017

කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 53/A දVණ ßනැනjයන 

අභයාරාජමාවෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152302504 7/13/2017

කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 153/A බ/ ßනැනjයන 

�ලක මාවත  සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H74152302506 7/13/2017

කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 155/B දVS ßනැjයන 

�ස්ට! පා:] ෙව!ෙ@k ඉෙඩ  පධාන මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152302509 7/13/2017

කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 152 මඩවල ගාමෙසේවා 

වෙස  නැෙගනiර  මඩවල Tස්ප!ස�යට ස බ!ධවන ගම මැද පාර 

සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

H74134102511 10/31/2017

"කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 153/ඒ නැ/ßනැjයන 

ධ මාෙලෝක  දැනට ඉ�කර ඇ� පජා ජල ව�ාපෘ�ෙP ජලය ෙබදා 

හැ<ම X�� ;<ම සදහා Kෂ්පාදන කළ ¦ද] ඉ� ;<ම හා ඉ�� ඉ� 

;<  කට�" k9 

;<ම
942,000.00         අමා.ෙ�.

පජා ජල 

සැප�  

ෙදපා:තෙ !

"ව 0% O 0%

H74134102512 10/31/2017

"කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දVS ßනැනjයන Eජය 

Vමාර"ංග  මාවත පජා ජල ව�ාපෘ�ය] ආර භ ;<ම සදහා 

Kෂ්පාදන නළ ¦ද] ඉ� 

;<ම

 
942,000.00         අමා.ෙ�.

පජා ජල 

සැප�  

ෙදපා:තෙ !

"ව 0% O 0%

H74134102513 10/31/2017

" කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ද/;Wල�jය V�!ද 

දැනට ඉ�කර ඇ� ජල $ලාශ මv! ජලය ෙබදාහැ<ම  සදහා ජල 

ව�ාපෘ�ය] �යා�මක 

;<ම

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පජා ජල 

සැප�  

ෙදපා:තෙ !

"ව 0% O 0%

H74134102514 10/31/2017

"කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ද/;Wල�jය ෙව���ල 

Kෂ්පාදන නළ ¦ද] ඉ� 

;<ම

 

" 
942,000.00         අමා.ෙ�.

පජා ජල 

සැප�  

ෙදපා:තෙ !

"ව 0% O 0%



H74134102515 10/31/2017

"කටාන  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මඩවල වෑක!ද පාර 

Kෂ්පාදන නළ ¦ද] 

ඉ�;<ම

 

" 
942,000.00         අමා.ෙ�.

පජා ජල 

සැප�  

ෙදපා:තෙ !

"ව 0% O 0%

H74152303500 7/13/2017

zග�ව  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 9වන ප�Rය අසල �ය නම 

මාවත හා යාෙවන මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
900,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% Q 0%

H74152303503 9/6/2017

ෙනො 246, අ»� පාර, zග�ව ප�ංp ඇ!ටa �රා½ මහතාෙZ Kවස 

ඉ���ට මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
800,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% C 60%

N74152303507 8/21/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙස�තපා�ව ෙමෝලව�ත 

�ij Kෙකෝ ෙරස්�වර!n එක ඉ���ට මා:ගය සංවරධනය 

;<ම

 
1,800,000.00      ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

H74152303508 8/21/2017

  zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙනො.479/3 16‚ 3 වන 

ප�මග �ෙසේරා ව�ත ත];යා පාර ප�ංp _ස්බා මහතාෙZ Kවස 

ඉ���ට මා:ගය සංව:ධනය  

;�ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

N74152303509 8/21/2017

 zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙනො.87 4 ත];යා පාර 

ද�වෙකො�ව පදංp ජය!ත k�මා!න මහතාෙZ Kවස ඉ���ට 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම 

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

H74152303510 11/20/2017

zග�ව පාෙ@ශය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP zග�ව හලාවත මා:ගෙP 

කට�ව තැපැ� කා:යාලය අසල මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% B 35%

N74152304500 7/13/2017

_Sව!ෙගොඩ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙහොර පැ�ල, 

ආරංගාව ගාමෙසේවා වසෙ  ආරංගාව පාථ_ක Eද�ාලයට යන මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N74152304501 7/13/2017

_Sව!ෙගොඩ   පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ගම! ෙගදර . 

උ!නා�ව ෙවළබඩ අසංක මහතාෙZ Kවස අසළ මා:ගය 

සංව:ධනය 

;�ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     999.00              0% H 100%



N74152304502 7/13/2017

_�ව!ෙගොඩ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අස්v�ව�ෙපොල 

කඳල ෙකො�ව මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152305501 10/9/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක ම��jය kට ද!වල 

ද]වා VW� යාය හා ඇල මා:ගය අත�! �ෙවන පN� 400] 

පමණ භාEතා කරන මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;�ම

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152305503 7/13/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොෙහෝEල ව�ත මා:ගෙP 

ඇ� ෙදොල පාරට ෙබෝ]කව] දමා ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N74152305505 11/20/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 356 ඒ ;තනාව�ත ගාම 

Kළධා� වසෙ  �ෙZෙදොල ව�ත ගාමෙP ජනතාවට පාaය ජලය 

ලබා`ම

 

 
1,000,000.00      පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     48,875.00         5% B 35%

N74152305506 7/25/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP තලෙහේන ෙබොකළගම z�ගම 

පාෙ@�ය සභා �� ළමාEය සංව:ධන මධ�ස්ථානයට හා පාෙ@Aය 

ජනතාවට පාaය ජලය ලබා ගැKම සදහා නළ ¦ද] ඉ�කර ජල 

පහgක  ලබා ගැKම 

 
1,000,000.00      පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     670,450.00       67% B 35%

N74152305507 7/13/2017

z�ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාවතෙහේන ෛම´ මාවෙ� කාS 

ප@ධ�ය එ] පැ�ත] ෙකො!�nකර සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N74152305508 7/13/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP රදාව�!න ගාමෙP ජනතාව 

හට පාKය ජලය ලබා`ම සදහා ජල ව�ාපෘ�ය] ලබා 

ගැaම

 
1,000,000.00      පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     48,875.00         5% B 35%

H74152305509 7/13/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙබොකලගම i�යවල වැF 

බැ ෙ  ෙකළව�! ගස්ෙr ෙපො�ෙ�වල ද]වා �ෙවන මා:ගය පැ� 

බැ ම බැඳ සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152306501 7/13/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කරස්නාගල 

ගාෙමස්වා වෙස  �ij කරස්නාගල ��ෙතවල මා:ගය Vඩා 

ෙබෝ]Vව සiතව  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම(1 අ�යර)

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



H74152306502 7/13/2017

 අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අංගතැ!න,ග මානය 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම 

 

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N74152306503 7/13/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අලවල හපනාක!ද 

ජනපද   මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N74152306504 7/25/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙබෝපාගම රදඹෙ� යා 

කරන වෑක!ද ක ම�ව�ත මා:ගෙP ෙබෝ]Vව සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H74152306505 8/28/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකnඨාශෙP උ"රාෙදsය මා:ගෙP 

ඇ� Vඩා ෙබෝ]V 04  අ��!  ඉ�;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N74152306506 8/28/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP උ"රාෙදsය 

ග මානෙP දැනට �යා�මක වන ජල නළ ෙයෝජනා කමෙP ටැං;ය 

සහ බට නළ අ��වැTයා කර පාa�ය ජලය ලබා�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% A 10%

N74152306507 8/28/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP උඩෙදsය kට 

Kකහැjයක!ද පාසැ� මා:ගය ප�සංස්කරණය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N74152307500 7/13/2017

ග පහ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බ9වතෙගොඩ gK� 

ජයමා!න මහතාෙZ Kවස ඉ��ෙය! ඇලගාව ව�ත ද]වා �ෙවන 

මා:ගය ෙකො!�nකර සංව:ධනය 

;<ම

 
750,000.00         ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     744.00              0% I 100%

N74152307501 7/13/2017

 ග පහ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බ9වතෙගොඩ මා:ගෙය! 

ෙකොටස]  ෙකො!�nකර සංව:ධනය 

;<ම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     -                   0% H 100%

N74152307502 7/13/2017

ග පහ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙබොරRයවත ව�ජ �ව 

පාෙ: දVණට ඇ� ෙකොටස ෙකො!�nකර සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     -                   0% H 100%



N74152307503 7/13/2017

ග පහ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මහ නගර සභාව ස" 

ෙබොරRයවත පජා ශාලාෙF ඉ�� වැඩ ;<ම 

 

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% D 80%

N74152307504 7/25/2017

ග පහ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙබොරRයවත මා:ගෙP 

ෙකොටස]  ෙකො!�n 

;<ම

 
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% H 100%

N74152307505 11/24/2017

ග පහ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙFවැ�ලාහාර ෙපො9 gසාන 

¸_යට යන පාර Vnj ග� අ�ලා සංව:ධන 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     -                   0% Q 0%

N74152307506 11/22/2017

ග පහ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙFවැ�ලාහාර �9 �¦ම 

හ!�ෙP  අ"� මා:ග ෙP ෙවල අසල ෙකොටස පැ� බැ_ ඉ� කර 

සංවරධනය ;<ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% Q 0%

H74152308500 7/13/2017

ජා-ඇල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  නැෙගනiර ජා-ඇල  

නරංෙගොඩපා�ව Eහාර මාවෙ� ධ:මපාල මාවත ආර භවන 

ස්ථානෙP (පහළට ඇ� ) වටරN පාර ෙකො!�nකර සංව:ධනය 

;<ම

 
1,150,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     1.00                  0% I 100%

H74152308501 7/25/2017

ජා-ඇල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ව�ෙපොළ gරUර මාවත 

ෙබොkස්ටN! මා:ගෙP �9�¦ෙ  අසR! ඇ� පළ�වන මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
320,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     317.00              0% I 100%

H74152308502 7/13/2017

ජා-ඇල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP නාරංෙගොඩපා�ව ර�න � 

ගණාරාම ෙපො��� Eහාර ඉ���ට ඇ� අංක 979 බස්මා:ගෙP kට 

ඇ� අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
261,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     258.00              0% I 100%

H74152308503 7/13/2017

ජා-ඇල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙපො����කලාන ජය 

මාවත අ"�මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
470,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     460.00              0% I 100%

H74152308504 7/13/2017

ජා-ඇල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කදාන බාලg�ය මාවෙ� 

කන�තට ඉ��ෙය! ඇ� අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
480,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%



H74152310500 7/13/2017

මහර  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 301/301 B උ"� 

අරමංෙගොඩ ගාමෙසේවා වසම සදහා  පාaය ජල ව�ාපෘ�ය] ලබා`ම 

(ඌ�ව�ෙr�ව)

 
1,000,000.00      පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

H74152310501 7/13/2017

මහර  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 290 A ;�;�ත බටiර 

;"ලක!ද වසමට පාaය ජල ව�ාපෘ�ය] ලබා 

`ම

 
1,500,000.00      පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

H74152310502 7/13/2017

මහර  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 284 B නාර වල දVණ 

වසමට  පාaය ජල ව�ාපෘ�ය]  ලබා 

`ම

 
500,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

N74152324500 10/2/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  ෙකොරෙතොට ෙහොරපාය 

ව�ත මා:ගය සංව:ධනය ;�ම 

 

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% H 100%

N74152324501 7/13/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  ෙකොරෙතොට 

_�ලගහව�ත මා:ගෙP අංක 57/4 දරන Kවස i_ සම! Vමාර 

මහතාෙZ Kවස අසල kට පාaය ජලය ලබා`ම 

 
300,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

N74152324502 8/10/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇw�ෙදKය ෙ!ච: 

ගා:�! මාවත සංව:ධනය ;<ම 

 

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% H 100%

N74152324506 10/2/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොරෙතොට 

_�ලගහව�ත මා:ගෙP අංක 57/C දරන Kවස අසR! ආර භ වන 

මා:ගය අග ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම 

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N74152324507 8/10/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP , ෙකොරෙතොට 

_�ලගහව�ත මා:ගෙP අංක 48 දරන Kවස අසR! පට! ග!නා 

මා:ගෙP අග ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම 

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     1,000,000.00    100% I 100%

N74152324508 7/13/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පහළ ෙබෝ_�ය 

ඩ�R�ණෙසේකර මාවත හා දහ  පාසැ� මාවත හරහා ඇ� පාලම 

පළ� කර මා:ග සංව:ධනය 

;�ම

 
600,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%



N74152324510 11/2/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොරෙතොට සණස යාබද 

ෙනො.236/1, Kවසට යන මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;�ම.

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

N74152324512 10/23/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොරෙතොට  ෙ@වාලව�ත 

263/2 Kවස අසළ kට ඉ��යට ඇ� මා:ගය සංව:ධනය

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

N74152324515 8/17/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මාලෙ� gkලාරාම මතෘ 

හා ළමා සායනය ෙගොඩනැv�ලට යන මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

N74152324516 8/17/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මාලෙ� gkලාරාම පාර 6 

වන ප�මග සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N74152324517 8/17/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මාලෙ� ෙරබn�ණව:ධන 

මවෙ� සඳහ  මාවත මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

N74152324519 10/31/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොරෙතොට 

_�ලගහව�ත මා:ගෙP 54 C Kවස අසR! යන මා:ගෙP දVණට 

ඇ� අ"� මා:ගය ඉ!ට: ෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;<ම.

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% H 100%

N74152324520 10/31/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොරෙතොට 

_�ලගහව�ත මා:ගෙP 54C Kවස අසR! යන මා:ගෙP වමට 

ඇ� අ"� මා:ගෙP අවස! ෙකොටස ඉ!ට:ෙලො] ග� අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N74152324521 10/31/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොරෙතොට 

_�ලගහව�ත මා:ගෙP 57C Kවස අසR!  පට! ග!නා මා:ගෙP 

අග ෙකොටස  ඉ!ට:ෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N74152331500 7/13/2017

yතාවක  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පහල හංවැ�ල වලFව�ත 

ගාමෙP අ"� මා:ග ෙදක සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     487,027.17       97% I 100%



N74152331501 8/17/2017

පා9]ක  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP �� ෙr kට අ�]ව�ත 

ව�ත ද]වා ඇ� ෙසෝමාන!ද මාවත සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N74152331502 7/13/2017

yතාවක  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මාවතගම ,�jෙහේන 

මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     434,503.28       87% I 100%

N74152331503 7/13/2017

kතාවක  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP428 y _�ස්ව�ත 

ගාමෙසේවා වසෙ  ඉ/ෙකොස්ගම ×මා ෆ_ මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     432,867.19       87% I 100%

N74152331504 8/17/2017

පා9]ක  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 459 w kයඹලාව 

ගාමෙසේවා වසෙ  ගෙ ව�ත ගැ�S මාවත සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H74152341501 7/13/2017

පාන9ර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ත��jය Eෙ½ගා:�!ස් 

මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     497,823.00       100% I 100%

H74152341502 7/13/2017

පාන9ර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වෑකඩ නැෙගනiර 

පහ!ගම පධන මා:ගය අවසාන වනෙත] සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     782,328.00       78% I 100%

H74152341503 8/17/2017

පාන9ර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වලපල V�rX��ල 

මාෙන� මාවත අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     500,000.00       100% I 100%

H74152341504 7/13/2017

පාන9ර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ�Eස් මාවත (ෙFරගම) 

ෙකලවර බස් රථය හරවන ස්ථාන ෙP අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     492,897.00       99% I 100%

H74152341505 7/19/2017

පාන9ර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙමො�Rෙගොඩ උ"ර 

කන�ත පාෙ: ෙවල පg කළ පg ඇ� 2 හරස් පාර සංව:ධනය 

;<ම

 
650,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%



N74152341506 11/24/2017

පාන9ර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පාඨ³�]ඛාරාම මාවත 

සංව:ධනය ;�ම

742,500.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     742,334.00       100% I 100%

N74152341507 9/25/2017

පාන9ර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙFරගම බස් රථ හරවන 

මංසංeෙP ඇ� අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H74152342503 10/23/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 709 ² මාන!9ව kනම! 

පා:] අ"� මා:ගය  හා පනා�jය මා:ගෙය! ආර භ වන මනර  

කැදැ�ල මා:ගය (×යංග මහතාෙZ Kවවස අසR! ආර භ වන) 

ෙකො!�n ෙයොදා සංව:ධනය ;�ම 

. 
1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H74152342505 7/13/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP k�වෙ:! පධාන මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     981,029.00       98% I 100%

H74152342506 7/13/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Ï�යXර පධාන මා:ගෙP 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම 

 

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     998,538.00       100% I 100%

H74152342507 10/24/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කX��ල පධාන මා:ගයට 

නල ජල පහgක  ලබා 

`ම

 
1,000,000.00      පා.ෙ� ජ.ස.ම. 999,090.00         999,090.00       100% I 100%

H74152342508 9/21/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මා!න�ව ව�ත ක!ද හා 

බෑN  පෙ@ශෙP මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H74152342509 8/17/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පනා�jය උ"� �ව ගමට 

යන හරස් පාර සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 1,000,000.00      -                   0% Q 0%

H74152342510 7/13/2017

 ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP උස්ෙගොඩැ�ල g�යXර 

අ�නවාරාම පධාන මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     499,192.00       100% I 100%



H74152342511 7/13/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP උස්ෙගොඩැ�ල g�යXර 

gනා_ ග මානයට යන මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     498,688.00       100% I 100%

H74152342512 9/13/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP උස්ෙගොඩැ�ල 

k�වෙ:!½ පධාන මා:ගෙය! ආර භ වන අ"� මා:ගය  

සංව:ධනය 

;<ම

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H74152342513 11/2/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ර!{ංගල ගාම සංව:ධන 

මා:ගය ෙදපස පN� සදහා පාaය ජලය ලබා 

`ම

 
251,675.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. 251,675.00         251,675.00       100% A 10%

H74152342514 7/19/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පනා�jය ෙF�ල පා�ල 

මා:ගය සංව:ධනය ෙනොN ඉ�� ෙකොටස් සංව:ධනය 

;<ම

 
900,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152342515 10/24/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පනා�jය ක�ෙගොඩ 

gසාන ¸_යට යන මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
648,325.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H74152342516 7/13/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Ï:ය Xර පධාන මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     984,442.00       98% I 100%

H74152342517 9/22/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ර!{!ගල පග� මාවත 

මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     999,016.00       100% I 100%

H74152342518 7/13/2017

ක�තර   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP �ගෙගොඩ ටා!ස්ෙෆෝමරය 

අසල ඇල අ@දර පාර සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H74152343500 7/19/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පනාෙr ගමෙසේවා 

වසෙ  ෙකොළමැ��ය දVණ වටරN  පාර සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     972,574.00       97% I 100%



H74152343501 7/19/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP �ංෙවල නැෙගනiර 

��ගහව�ත මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     995,224.00       100% I 100%

H74152344500 7/13/2017

ෙහොරණ   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP �]ෙහේනXර න:තනගල 

(ෙවළ මැද පාර) සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H74152344501 7/13/2017

ෙහොරණ   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙහොරණ ��ෙZව�ත 

ප!ස� මාවත  සංව:ධනය 

;�ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     986,222.79       99% I 100%

H74152346500 8/17/2017

�ල�kංහල   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP i!ප!දල බටෙහේන 

පරෙගොඩ මා:ගෙP අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152347500 7/19/2017

 

ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇල�ව ව�ත  දEඩ 

ග මානෙP ෙපො9 මා:ග පහgක   සංව:ධනය 

;<ම

 
1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,498,221.00    100% I 100%

H74152347501 7/19/2017

ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP k�වෙ�� ව�තට 

යන මා:ගය දැT ෙලස අබල! U ඇ� බැE! zට: 100 ෙකො!�n 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     484,044.00       97% I 100%

H74152347502 7/19/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පා.ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 799 ² ග�ෙපො�තාEල 

ගාම Kලධා� වසෙ  �ij ඇ�ලnව�ත ජනපදයට පාaය ජල 

ව�ාපෘ�ය] �යා�මක ;<ම (ෙපො9 ¦ඳ])

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H74152347503 7/19/2017

ෙදොඩxෙගොඩ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ව�තෙහේන ගමට 

පEෂ්ඨUෙ  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     983,944.00       98% I 100%

H74152348500 7/19/2017

ෙ��වල පෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙය ෙයොN! ගම kට 

;"ලijය ගමට යන මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% C 60%



H74152348501 7/19/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ග�ලන ��ල kට 

i�ග�ෙගොඩැ�ල ෙවT�jය ද]වා යන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම 

 

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% D 80%

H74152348502 7/19/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ;"ලෙහේන සමෘ@e ¦ද 

ප�සංස්කරණය ;<ම "R! ²මට හා ෙපො9 කට�" සදහා ජලය 

සැපÑම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% D 80%

H74152348503 7/19/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කාලEල පෙ@ශයට wමට 

g9g ජල පහgක  

ලබා`ම

 
200,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

H74152349500 9/11/2017

ම"ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 798 ෙකොටෙගදර ගාම 

Kලධා� වසෙ  �ij ම@ෙදෙගදර ව�ෙ� පරණ ෙකොටෙසේ ෙකෝEල 

�ij ¸_ෙP පව�න ෙපො9 ¦ද සංව:ධනය ෙකොට පාKය ජල 

ව�ාපෘ�ය] �යා�මක ;<ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

H74152349501 7/13/2017

ම"ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 793  T මඩෙවල  ගාම 

Kලධා� වසෙ  මඩෙවල පධාන මා:ගය ඉ��ෙකොටස ග�තාර දමා 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% O 0%

H74152349503 9/25/2017

ම"ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙබො!9�jය මැස්සබැ�ෙහේන 

මා:ගෙP gනා_ Kවාස සං;:ණය ඉ���ට kට පධාන මා:ගය ෙදසට 

ෙකො!�n ;�ම

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

H74152351500 7/19/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මාලව�ත , පෙර�ගම , 

ෙමෙ!�ව�ත මා:ගය ෙකො!�n 

;<ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     498,595.39       100% I 100%

N74152352500 9/25/2017

836,N �ග!න ගාම ෙසේවා වසෙ  තැ!න�ට මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H74152352501 9/25/2017

836,N �ග!න ගාම ෙසේවා වසෙ  ඇලෙමෝදර පාර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%



H74152354500 7/19/2017

ඉංv�ය   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP kk� ෙසවන ග මානෙP 

අ]කර 50 ෙකොටෙසේ මා:ගය ෙකො!�nකර සංව:ධනය 

;<ම

 
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     999,086.93       100% I 100%

H74152354501 7/19/2017

ඉංv�ය   පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙපො�ෙF ද!ඩ සංඝ_�තා 

මාවත ��Xරය පාර  සංව:ධනය 

;<ම

 
2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     1,999,496.43    100% I 100%

H77152301500 3/13/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 58, ග�වල පාෙ: ප!සල  

පාර සම! �දලාR මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය 

;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     198,573.29       99% I 100%

H77152301501 3/14/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 80/Î, �]ල!ද gK� 

මහතාෙZ Kවස අසල kට �ෙවන ගම මැද ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

375,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     373,737.20       100% I 100%

H77152301502 5/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අකරගම  ෙන» වැව  ෙපො9 පාර  

ෙකො!�n ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     299,627.55       100% H 100%

N77134201503 6/1/2017

�Nල�jය   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජනතාවෙZ පාaය ජල ගැට�වට 

EසYම] ෙලස ජල ටැං; හා උපාංග ලබා `ම

36,000.00           ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     35,250.00         98% I 100%

H77141201504 8/9/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! kjන පN� සඳහා 

E9Rය ලබා `ම ( අදාල ප�ලාÌ  නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත )

150,000.00         පා.ෙ� ලං.E.ම -                     107,980.80       72% D 80%

N77134201505 8/19/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �Nල�jය පාෙ@Aය සභාව ස" 

ක�ෙක!ද ¥! ගා� ඉඩෙ  පාaය ජල ව�ාපෘ�ය සඳහා බට එ³ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H77134102501 2/13/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP   දැT  Kයගෙය!  �ඩා E±න හා 

`:ඝකා³නව ජලය  iඟ  පෙ@ශ වල ජනතාව සඳහා  ෙකjකා³න හා 

මධ�කා³න �¦යම] ෙලස ජල  ටැං; හා රඳවන  ලබා`ෙ  

ව�ාපෘ�ය] �යා�මක ;<ම
1,250,000.00      පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන -                     1,240,376.00    99% I 100%



H77134102503 2/13/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP     Kයගය ෙහේ"ෙව!   �ඩාවට 

ප�වන ජනතාවට  අවශ� පාaය ජලය ලබා `ම සඳහා  ජල  ටැං; හා 

රඳවන  ලබා`ෙ  ව�ාපෘ�ය] �යා�මක ;<ම

600,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන -                     593,469.52       99% I 100%

N77152302509 11/20/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP   ඇ�ගාල yම! මාවත _�ලගහව�ත 

ෙව!ෙ@y ඉඩෙ   ( ෙපො9 මා:ගය] ෙලස භාEතා  වන )  පධාන 

මා:ගෙP  ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

620,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N77152302510 11/20/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මහ ඇ�ගාල ග� ආර~pෙගව�ත 

"kත මහතාෙZ Kවස ඉ���j! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

230,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H77152403500 7/20/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP k�ව:ධන පෙ@ශෙP �!න]කරයට  

යන මා:ගෙP ඇ� පාලෙ   අ�වැට ඉ�;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% C 60%

H77152403501 6/1/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 166/10, ෙපොරෙතොට හං�ය, 

ෙකො~pකෙ� ප�ංp එ~.එ .ආ:. ෂලා:`! මහතාෙZ Kවස ඉ���ට 

ෙපො9 කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% C 60%

H77141203502 7/25/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zග�ව, z<ගම පාර, අංක : 93/45 i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ  පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! kjන 

ඒ.එ~. ෆා�මා ෆස්Rයා මහ�_යෙZ Kවසට E9Rය ලබා `ම

16,150.00           පා.ෙ� E.X.ස -                     16,140.00         100% I 100%

H77141203503 7/25/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zග�ව, z<ගම පාර, අංක : 9/3  i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ  පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! kjන 

ඒ.එ~.එ . Kසා    මහතාෙZ Kවසට E9Rය ලබා `ම

16,150.00           පා.ෙ� E.X.ස -                     16,140.00         100% I 100%

N77141203504 11/10/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග�ව ෙකො�ව �ඩාංගනය අසල 

ෙවරෙ� ïවර වෘ��ෙP ෙය` kjන ïවර ජනතාවෙZ hවෙනෝපාය 

මා:ග නංවා³ම අර�S කරෙගන එම මා� ෙF³ම k9 කරන ෙකොටස 

සඳහා E9Rය ලබා `ම
141,000.00         පා.ෙ� E.X.ස -                     -                   0% A 10%

H77152304502 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ප!k�ෙගොඩ �9 මැ9ර අසR! 

වමට ඇ� ෙපො9 පාර සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     242,299.00       97% I 100%



H77152304504 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 105/5, ෙබොe�i�වල 

gK� බාලÏ�ය මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය 

;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     241.00              0% I 100%

H77152304505 11/16/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  නැදග�ව ෙරෝiත මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙවල පාර  ෙපො9  මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     24,978.00         10% I 100%

H77182104507 7/21/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  �ij  

ෙකෝ�ව�ත ගාමෙP �ඩා �jෙP ඉ��  සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

H77182104508 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  �ij  

කමරාෙගොඩ  ගාමෙP �ඩා �jෙP ඉ��  සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

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

H77183104509 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොරස, අංක : 111/1, 

වෑෙපොල ෙපො9 නාන Rඳ ප�සංස්කරණය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H77152304510 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මැඩෑ��ල Eජය මාවෙ� 

��ගහව�ත කාංචන මහතාෙZ  Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     198,000.00       99% I 100%

H77152304511 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 125/2, මැඩෑ��ල 

ගාමෙසේවා වසෙ   ස්ටා: ගැන�n ආයතනය අසR! ඇ� මi!ද 

මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 මා:ගෙP තාර දමා දැනට 

අබල!U ඇ� ෙකොටස  නැවත �Rසකර ;<ම
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     199,000.00       100% I 100%

H77152304514 5/17/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 127/1 බටiර බලෙබෝව 

ගාම Kලධා� වසෙ  කැරෙකොrXව හරහා ෙපො9 මා:ගය වන ළමා 

Kවාස මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     199.00              0% I 100%

N77134204515 6/1/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජනතාවෙZ පාaය ජල 

ගැට�වට EසYම] ෙලස ජල ටැං; හා උපාංග ලබා `ම

120,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%



H77183104517 8/8/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP _�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය සභාව 

ස" ඉඩෙ  �ij ෙබෝe�i�වල පජාශාලාෙF ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H77152304519 10/11/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බටiර අස්v�ය ගා_s මාවෙ� 

හතරම! හ!�ෙය!  දVණට  හැ<, දVණට ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n ;<ම

525,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H77141205500 2/16/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අංක 40y �Rණගම  ගාම Kලධා� 

වසෙ  z<ගම, �Rණගම, අංක : 16 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! kjන එ . �ස්නා ×යද:ශa 

ෙපෙ:රා _යෙZ Kවසට E9R ස බ!ධතාව ලබා `ම
18,800.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     18,800.00         100% I 100%

N77134205501 8/14/2017

z<ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජනතාවෙZ පාaය ජල ගැට�වට 

EසYම] ෙලස ජල ටැං; හා උපාංග ලබා `ම

108,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% Q 0%

H77134205502 6/6/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක!ඩලම, ක!දගම සඳහා ¾ පාaය 

ජල ව�ාපෘ�ෙP අවස! අ�යර �යා�මක ;<ම

300,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     299,938.17       100% I 100%

N77183105503 7/31/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩම] වන  අංක 40Î 

i�වල ගාම Kලධා� වසෙ  �ij පජා ශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% H 100%

H77141205504 7/4/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කද!ග�ව, ෙහේෙ!ගම මා:ගෙP අංක : 

54/8, _sඔ�ව, ක ඩලම, z<ගම i ප�ංp  �.h. g_තා 

මහ�_යෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 මා:ගෙP �ij E9R කSව 

Eතැ! ;<ම
8,509.00             පා.ෙ� ලං.E.ම -                     8,509.00           100% I 100%

H77141205507 8/8/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 05, �ගෙදsය, ෙලෝ»වාෙගොඩ 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! kjන 

�.ආ:. අ�� සමරhව මහතාෙZ Kවසට E9Rය ලබා `ම

18,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     17,996.80         100% I 100%

H77134205509 8/19/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නැFගල, ෙකොස්k!න  ජල ව�ාපෘ�යට 

අවශ� දව� ලබා `ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%



N77134205510 11/8/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 01 ෙලෝ»වාෙගොඩ ගාම Kලධා� 

වසෙ  සY! මාවත සහ _iY මාවත ෙපො9 මා:ගවල නල ජල 

පහgක   ලබා ගැaමට නල  මා:ගය  `:ඝ ;<ම - ෙදවන  අ�යර

147,031.00         අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     -                   0% B 35%

N77183105511 9/27/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  හV�VWර පජා ශාලාෙF ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N77183105512 11/16/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP   UරÏ�යක!ද - �Wරාෙගොඩව�ත   

රජයට පවරාෙගන ඇ� ෙකොටෙසේ �ij  පජා ශාලාෙF ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

N77183105513 11/2/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  කහඳව, පාසැ� මාවත, 

තලාෙකොලයායව�ත ෙපො9 නාන ¦ඳ  ප�සංස්කරණය ;<ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

N77183105514 11/2/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අෙ�Xස්ස, ෙබෝතෙ�, ඉහලගම 

ගමමැද ෙපො9 මා:ගෙP gභසාධක ස_� ශාලාව ඉ���ට  ෙපො9 නාන 

¦ඳ  ප�සංස්කරණය ;<ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

H77152305516 11/9/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 40ඒ ඉ�පරෙr ගාම Kලධා� වසෙ  

ඉ�පරෙr කන�ත ඉ���ට ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස හා ඊට 

ස බ!ධවන ක මල අසR!  අංක : 7/1/y, ඉ�පරෙr ප�ංp  

ෙහේමලතා ජයkංහ මහ�_යෙZ Kවස  ෙදසට  �ෙවන මා:ගෙP ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H77152305517 11/9/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 356ඒ - ;තානව�ත ගාම Kලධා< 

වසෙ  රණE�ගම ග මානය අසR! �ෙZෙදොලව�ත ෙදසට ඇ� 

පධාන මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H77183105518 11/10/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP හංචාෙපොල �නස්ව�ත ෙපො9 පජා 

ශාලාෙF ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

H77152306500 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�තනග�ල ෙකෝ!ගස්ව�ත 5 

වන ප�මග  ඉ�� සංව:ධනය  කට�" k9  ;<ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     149,672.90       100% I 100%



H77152306501 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කල��jය මැදල!දව�ත 

ෙසෝමා අ�◌ාරංගa මහ�_යෙZ Kවස ෙදසට  �ෙවන  ෙපො9 

මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

225,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 242,576.40         225,000.00       100% I 100%

H77152406502 2/27/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව"�jවල  ෙපො9 කාSෙF ඉ�� 

සංව:ධන  කට�" k9 ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     200,000.00       100% I 100%

H77183106503 3/10/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙFය!ෙගොඩ, නාරංව�ත  

රජය ස" ඉඩෙ   �ij �ණk� සඟෙබෝ බ{කා:යය  

ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

170,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     170,000.00       100% I 100%

H77152306504 3/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කහෙටෝEට අංක : 369 

ගාමෙසේවා වසෙ  එළව� කඩය අසR! යන එ .එස්.එ . iසා  

මහතාෙZ Kවස  අසලට �ෙවන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     199,870.80       100% I 100%

H77152306505 3/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP එ�ල]කල 2 ක�ව අසල 

රංජa ෙසෝමර�න මහ�_යෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 පාර 

ෙකො!�n ;<ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     150,000.00       100% I 100%

H77183106506 3/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙFය!ෙගොඩ නාරංව�ත 

_කාඩාව�ෙ� ෙපො9  ¦ඳ  ප�සංස්කරණය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     30,000.00         10% I 100%

H77152306507 3/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉහළව�ත, ෙගොඩගම දං 

කන�ත  ෙපො9  පාර ප�සංස්කරණය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H77152306508 3/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග�ල ඌරාෙපොල ෙවල මැද  

ෙපො9  පාර ප�සංස්කරණය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

F77183806512 6/28/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව�ග ��ල පජා ම ඩලය 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%



H77141206513 7/4/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ   �ij 

ෙFය!ෙගොඩ, එ�වා�jය ෙසේවා �යස  පජා ශලාවට E9Rය ලබා `ම

30,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%

H77141206514 7/4/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  �ij 

අRවලප�ල පජාශාලා ෙගොඩනැv�ලට E9Rය ලබා `ම

30,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%

N77183806515 7/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අලවල පජා ම ඩලය 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

N77183806516 7/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�තනග�ල පාෙ@Aය සභාවට  

අය� ඔයබඩ ෙr�ව Xස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබා `ම

15,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     15,000.00         100% H 100%

H77152307500 8/1/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Öනගස්ල!ද ව�ත අංක 9  ෙපො9  

මා:ගය හා ඊට ස බ!ධ  ෙපො9  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% C 60%

H77152307501 10/31/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග පහ ඉහළගම මRයෙ@ව මාවත 

ෙපො9 මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම

360,688.54         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 375,000.00         360,688.00       100% I 100%

H77183107502 7/26/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 228/ඒ, ��තල�jෙගොඩ ගාම 

ෙසේවා වසෙ  ¿.ජය�ලක පජා ශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

H77183107503 6/16/2017

ග පහ පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ග පහ පාෙ@Aය සභාව ස" ඉඩෙ  

�ij ග පහ අ�Sෙගොඩ මහජන Xස්තකාල ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

N77152407505 10/24/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග පහ මහ නගර සභා බල  පෙ@ශෙP  

ජාඇල පාෙ: ෙපො9 අ"� මා:ගෙP කාS ප@ධ�ය සකස් ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%



H77152308500 2/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කඳාන ශා!ත ම�යා මා:ගයට යාබදව 

ඇ� ෙපො9 Vඩා අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     197,057.49       66% I 100%

H77152308501 2/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කඳාන දVS බටගම ෙදොළෙහේන 

මා:ගෙP ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

375,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     373,233.11       100% I 100%

H77152308502 2/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP උ"� Kව!දම උණගස්Eල මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     497,745.29       100% I 100%

H77152308503 2/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජාඇල ඒකල රජ මාවෙ�, E]ෙටෝ�යා 

වැඩපල අසල ෙපො9 හරස් මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     209,303.84       70% I 100%

H77152308504 2/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම ෙපොTUVWර ශා!ත ම�යා 

මාවත ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     299,406.38       100% I 100%

H77152308505 2/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බ�ව�ත Î.එස්. ෙසේනානායක මාවෙ� 

ෙසේර  මහතාෙZ Kවස අසල ඇ� ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     191,388.43       96% I 100%

H77152308506 2/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බ�ව�ත අංක 979 ග පහ/රාගම 

පධාන මා:ගය ආස!නෙP 4y/4² මැ@ෙ@ෙගොඩ ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

375,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     370,454.85       99% I 100%

H77152308508 5/8/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙදොලෙහේන ග� බැ ම හ!�ෙP kට 

බාලÏ�ය මාවත ද]වා යන ෙපො9 මා:ගෙP ග� බැ ම හ!�ෙP kට 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

H77152308509 5/8/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙn ජාඇල, කSවන, V�Yව�ත, ශා!ත 

අ!ෙතෝa මා:ගෙP අ"� මා:ගය] වන ඩයස් මාවත  ෙපො9  

මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම ( ශා!ත අ!ෙතෝa මාවෙ� kට ඇල 

පැ�තට ඇ� ෙකොටස )
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%



H77152308511 5/17/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව�ෙපොල අෙ�ෙසේකර මාවත 3 වන 

ප�මග ෙකො!�n ;<ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

H77141208512 5/17/2017

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP කඳාන, බාලÏ�ය මාවත, ෙවලමැද පාර 

ස බ!ධ වන 3 වන මංස!�ෙP මා:ගයට අවiරවන ෙලස ඇ� E9R 

�හැ! කS 02 ] Eතැ! ;<ම

52,469.00           පා.ෙ� E.X.ස -                     52,469.00         100% I 100%

H77152308513 6/1/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රබ: ව�ත පාර  ෙපො9 මා:ගය ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     495.00              0% I 100%

H77152308514 7/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආKයාක!ද ව�ත කඳාන ෆා  ෙගෝF 

පෙ@ශෙP  ෙපො9  පාර 100 m  9රට  ෙකො!�n ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     496.00              0% I 100%

H77183108515 7/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම ර �jය ගෙ  ෙපො9 ¦ඳ 

ප�සංස්කරණය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H77182108516 7/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  කඳාන, ජයසම�ගම  �ඩා �jෙP  

ව�ායාම ඇE`ෙ   මං¡�ෙF  ඉ�� සංව:ධන  කට�"  Kම ;<ම

750,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H77152308517 7/25/2017

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ජාඇල නගර සභාවට අය� "ඩැ�ල 

දVණ ගාම Kලධා� මහතාෙZ කා:යාලය ෙදසට �ෙවන ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

120,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     119.00              0% I 100%

H77152308518 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ජාඇල නගර සභාවට අය� "ඩැ�ල 

ගමමැද  පාෙ: රkක මහතාෙZ Kවස ෙදසට �ෙවන ෙපො9 මා:ගය  

සංව:ධනය ;<ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     149.00              0% I 100%

H77183109500 2/21/2017

ව�තල පා. ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව�තල-මාෙබෝල නගර සභාවට අය� 

ව�තල ෙපො9  gසාන ¸_ෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල 

නගර  සභාව -                     395,367.50       99% I 100%



H77152309501 2/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP X�9ගම 51 ප�මග සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     394.00              0% I 100%

H77152309502 2/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැRසර - ඇෙලKව�ෙත! හැ< ෙපො9 

අ"� මා:ගය ෙකො!�n ;<ම ( මැ]° ෙබොෙ�� මහතාෙZ Kවස 

අසල ෙපො9 මා:ගය )

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     231.00              0% H 100%

H77152309503 2/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ß!ෙක!ද ෙරෝ� ක!න!ගර 

මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම -

 1 අ�යර

175,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H77152309504 2/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොරෙr Xන��ථාපන පාර  3 වන 

ප�මග ෙපො9 මා:ගෙP  අවසාන ෙකොටෙසේ  ඉ��  සංව:ධනය කට�" 

k9  ;<ම - 11 අ�යර

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     183.00              0% C 60%

H77152310500 3/14/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ගෙ ��ල පාෙර! හැ< ෙ@වාල පාෙ: 

ඉ��ෙය! ඇ� Eහාර මාවෙ� වමට ඇ� 4 වන ෙපො9 අ"� මා:ගය ( 

පැලව�ත පාර ) සංව:ධනය ;<ම

375,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     368,592.30       98% I 100%

H77152310501 3/21/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වෑබඩ නැෙගනiර ඉඳගහ�ල වෑබඩ 

පාෙ: ෙරෝහණ ³ ෙමෝලට යන  ෙපො9  මා:ගෙP වෑබඩ පාෙ: kට  

ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

H77152310502 3/21/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 255/y ෙගොංvෙතොට ගාමෙසේවා 

වසෙ  එ~.ෙ]. මi!ද මහතා හා අංක : 735/ඊ/2, දවටගහව�ත, 

එෙ�ර��ල i ප�ංp මi!ද මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 මා:ගෙP 

ඉ�� ෙකොටස  ෙකො!�n ;<ම
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% I 100%

H77152310507 8/22/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 253ඒ - ගාම Kලධා� වසෙ , නා"�ය 

අංක : 143 Kවස අසල ඇ ෙබෝස් ව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     297,707.10       99% I 100%

H77152310508 6/6/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කඳ��ල, වරපලාන ගාම ෙසේවා වසෙ  

`�ලවල පාෙ: ( vරගහ පාර ) වරපRන ෙපො9 gසාන ¸_යට යන 

ෙපො9 පාර ෙකො!�n ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%



H77152310509 7/3/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අV���ල, අ{ග මන  හ!�ෙය! 

ෙපො�ෙහේන කඩය ඉ���ට අංක : 433/3 ස්ථානෙP kට ඉ��යට ඇ� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

134,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H77183110512 10/3/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට මහර  පා.ස. ස" ඉඩෙ  �ij  ඉහළ 

කරගහ�ණ  මාතෘ  සායනෙයi  ලැ�  ශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H77152310513 11/23/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ;��ලවල E9හල ඉ���j! ඇ� 

වලෙහේනව�ත පාෙ: 3 වන ප�මෙZ අවස! ෙකොටස 541/Î/12 

දරණ ��ෙZ මහතාෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 පාර සංව:ධනය 

;<ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H77152311500 5/30/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 419, Vමා���ල ගාම 

Kලධා� වසෙ  �ස්R  Eද�ාලය අසල kට තාrප අත�! වැ¿ ඇ� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n ;<ම  හා ඊට අදාල කාS ප@ධ�ය 

සංව:ධනය ;<ම
350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H77183111501 6/6/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  Eස�  ෙසවන ගාමෙP �ij පජා 

ශාලාෙF  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

240,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     225,130.00       94% I 100%

H77183111502 6/6/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ßලබ�ගල පජා ශාලාෙF ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H77152311503 10/19/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 377 නර!ගස්�jය ගාම 

ෙසේවා වසෙ  ෙදො ෙr ෙහේනව�ත ෙපො9 පාර ෙකො!�n ;<ම

89,084.60           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     89,084.60         100% I 100%

H77152321501 2/13/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 15 අ»� මාවත පාර අංක 

632 ව�තට �Eෙසන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම (අ�යර 2)

102,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     90,772.38         89% I 100%

H77152321502 2/13/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 15 මාද �jය පාර අංක 

312 ව�තට �Eෙසන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

176,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 175,258.90         -                   0% I 100%



H77152421504 8/15/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 10,x ස@ධ:මව�ත අංක 

168 ව�ත කා� ප@ධ�ය ෙකො!�n වR! ඉ�කර g9g ප�� 

ආවරණ දමා සකස් ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

H77152421506 8/29/2017

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 15 ෙවෝ�ස් ප�මග 104 

ව�ත පෙ@ශෙP අබල!U ඇ� මළනාRකා ප@ධ�ය අ��වැTයා 

;�ම

105,513.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

H77152421507 8/29/2017

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 09 ෙදමටෙගොඩ සාEයා 

මස්�@ ප�මග 39 ව�ත පෙ@ශෙP අබල!U ඇ� මළනාRකා 

ප@ධ�ය සඳහා නව මළනාRකා ප@ධ� ෙදක] දැ_ම

333,405.01         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

H77182121508 8/9/2017

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 14 ස්ෙnTය ගම k��" 

උයන සඳහා ෙවොRෙබො� හා ෙනnෙබො� �ඩා �jය සංව:ධනය ;�ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,199,167.50      624,264.20       52% I 100%

H77141222501 8/16/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP නව නගරය ��ෙ��යාව 

ෙබෝගහව�ත ¿ y පාර අංක11/18 Kවස අසල ෙපො9 මා:ගෙP ඇ� 

E9R කS g9g ප�� Eතැ! ;�ම

45,323.00           පා.ෙ�

ලංකා 

E9Rබල 

ෙපෞ@ගRක 

සමාගම 0% O 0%

H77152322502 9/4/2017

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමෙගොඩ ෙකොෙළො!නාව 

K� මාෙන� මාවත 4වන ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     199,441.70       100% I 100%

H77152422503 10/3/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලා� පN�වල 

සKපාර]ෂක පහgක  වැT ��S ;�ම යටෙ� සKපාර]ෂක 

පහgක  ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

K77133123500 8/16/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP X@ගල�! සඳහා ඝණ 

අපදව� ප�ච�කරණය හා ෙගව" වගා වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

H77152324500 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාලෙ� ෙගොඩැ�ලව�ත පාර  

Uශාන!ද ස්ෙටෝ:ස් ඉ���ට ෙපො9 පාර සංව:ධනය ;�ම

375,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව 431,250.00         375,000.00       100% I 100%



H77141224502 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP ෙබොර»ෙගොඩ ඉහල අ"� ෙපො9 

මා:ගෙP ඇ� E9R �හැ! g9g ප�� ස්ථාන ගත 

;�ම.

 
30,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%

H77183124504 8/29/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  �ij වැ]ෙකව�ත 

පජාශාලා  ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

24,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

H77183124505 7/29/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  �ij 

අ"�v�ය,ෙ�]ෙටරස් පජාශාලා  ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,450.00         99% I 100%

H77183124506 7/29/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij සමv මාවත 

ෙපො9 පජා ශාලා ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව� 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,500.00         99% I 100%

H77152324507 6/14/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අරංගල,ජයග� මාවත,ර�න 

කsෂ්ඨ Eද�ාලය අසල වං�ව සඳහා පැ� ක ණාTය] ස්ථා�ත 

;�ම

30,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව 30,000.00           -                   0% B 35%

H77183124508 10/23/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij ෙහෝක!දර 

දVණ ඇව�ෙහේන පජාශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 

;�ම.

 
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% B 35%

H77183124509 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ"�v�ය ෙ�] ෙටරස් Kවාස 

ෙයෝජනා කමෙP රජය ස" ෙපො9 පහgක  ඉඩෙ  පජාශාලාෙF 

සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව -                     -                   0% B 35%

H77183124510 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij ෙහෝක!දර 

දVණ,ඇව�ෙහේන පජාශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 

;�ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව 0% O 0%

H77141224511 7/27/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙහෝක!දර උ"ර,න!දසාර මාවත, 

5වැK ප�මෙ� පාරට අවiරව ඇ� E9R කSව g9g ප�� Eතැ! 

;�ම

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



H77152324512 8/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඉහල ෙබෝ_�ය රාස්සපාන ර!ම� 

මාවත ඉ�� ෙකොටස හා සප�" කාSව සැකkම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

H77183124514 9/12/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP වෑ]ෙ]ව�ත රජය ස" ඉඩෙ  

�ij අංක 363/2/17/ඒ වෑ]ෙ]ව�ත පජාශාලාව සඳහා ජල 

ස බ!ධතාවය ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,972.50         86% I 100%

N77183124515 10/25/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහෝක!දර රජෙP ඉඩෙ  �ij 

ම�ර පජාශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

H77152325500 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ප!K�jය ෙ@වාල ව�ත පාෙ: 

�ය!ව�ත පාර අවසානයට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම          

 

 
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 150,000.00         147,451.50       98% I 100%

H77152325501 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොnටාව ෙම�තාරාම පාෙ: 

මැ�වරණ Kවාස 20i පgපස Kවාස වලට �Eෙසන ෙපො9 මා:ගය 

(බාලg�ය කඩය අසල) සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 100,000.00         99,061.20         99% I 100%

H77183125502 6/30/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij අංක 523 

_�හාන උ"ර ගා_ය පජාශාලා ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

H77183125503 10/13/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

ෙදපානම,Uරමාවත එ]ස� ෙපො9 ෙසේවා ,මරණාධාර,පජාශාලා 

ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

H77152325506 11/25/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමÐ මාවෙ� Îෙපෝව අසR! 

ප�ලෙ  වමට ඇ� ෙකො!�n ෙනොකරX ෙබොර� පාර ෙකො!�n 

;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

H77152326500 9/19/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ර�මලාන එස්..Eරෙසේන k�වා 

මාවෙ� අංක 54 අසR!(ශාK සැෙලො!) ෙපො9 අ"� මා:ගය  

සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%



N77183827500 8/8/2017

ෙදiවල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙදiවල i�-සY �ඩා සමාජයට 

�ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙද.ග.ම.න.ස -

 ෙදiවල 0% O 0%

H77134128501 11/9/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතලවල රා{ල Eද�ාලෙP වැk 

ජලය බැස යාම සඳහා ¸ ගත නළ ප@ධ�ය] එRම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

H77134129500 5/31/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාKය ෙම!ම අෙනV� අවශ�තා 

සඳහා භාEතා වන ෙතෝරා ග� ෙපො9 ¦ං ඉ�;�ම හා සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% O 0%

H77152329501 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP මV�9ව ක�ගහව�ත පාර 3 වන 

ෙපො9 ප�මග සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 344,989.00         -                   0% H 100%

H77141229502 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙFරහැර ෙබෝeරාජXර ගෘහ අංක 

251 kට 283 ද]වා ඇ� ෙකොටෙසේ අවiර E9R �හැ! අවiර 

ෙනොවන ෙලස g9g ප�� Eතැ! ;�ම

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

H77141229504 7/12/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP  ද ෙප,"�ව,මඩපාත ස!ර�ස් 

පා:] ස්ථානය (ෙනො. 6/30,Kවස අසල) E9R කSව g9g ප�� 

Eතැ! ;�ම

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

H77141229505 7/12/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අ�ෙබෝගහව�ත,මාක!දන ,ෙමොêඳ 

පාර E9R කS 3] g9g ප�� Eතැ! ;�ම

100,000.00         පා.ෙ� ලං.E.ම 0% O 0%

H77182129506 7/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP V�� උයන �ඩා �jෙP සංව:ධන 

කට�" k9 ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 149,780.78         -                   0% B 35%

H77182129507 7/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eජය ෙසවන Kවාස සං;:ණ �ඩා 

�jෙP �ඩා ම ඩපෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%



H77152329508 7/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පැලැ!ව�ත ඩ�.ෙ].ෙපෙ:රා 

මාවත අවසානෙP සංව:ධන කට�" ;�ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 402,663.00         -                   0% B 35%

H77152429509 7/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පැලැ!ව�ත ඈ�ලව�ත පාර 

ෙදවන ප�මග gK� මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 කාS ප@ධ�ය 

සකස් ;�ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 402,352.00         -                   0% B 35%

H77182129510 11/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij �ඩා �jවල 

පහgක  සංව:ධනය යටෙ� කැස්බෑව හ��ට එක�" ෙවොRෙබො� 

�ඩා �jය සඳහා රා´ කාලෙයi �ඩා ;�මට E9R පහgක  ලබා�ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% Q 0%

H77152329512 9/22/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP මV�9ව ක�ගහව�ත පාර 3 වන 

ෙපො9 ප�මග ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H77152329513 11/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP x ෙ@වාන!ද පාර සමරෙකො!ව�ත 

�Eg  මා:ගෙP ෙපො9 කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H77152329514 11/14/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ද ෙප ��ය!ෙසේව�ත සමv 

මාවෙ� ගංගාරාම පාෙ: kට උඩ ෙකොටස ෙකො!�n කර සංව:ධනය 

;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H77152329515 11/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපො�ෙහේන ෙ�E� කෙ� අසල 

_�ලගහව�ත ෙපො9 පාර ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

N77152329516 11/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපො�ෙහේන ෆා  එක ෙපො9 පාර 

සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H77141229517 10/11/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 111/3 ², �K�යාගාර 

ව�ත,මාE�තර,�¦ය!දල ආන!ද ෙපේමk� Kවස අසල ෙපො9 පාෙ: 

පව�න E9R කSව ෙවන� ස්ථානයකට g9g ප�� Eතැ! ;�ම

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



N77141229518 10/11/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 17/1 ඒ,ෙද�ගහව�ත පාර 

,ජWරRය,මඩපාත ඩZලස් ��ස් Kවස ඉ���ට පධාන මා:ගය අවiර 

වන E9R කS ෙදක ෙවන� ස්ථානයකට g9g ප�� Eතැ! ;�ම

70,000.00           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     -                   0% A 10%

N77183129519 10/11/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කැස්බෑව නගර සභාවට අය� ඉඩෙ  

�ij මාE�තර උ"ර පජාශාලා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

H77141229520 10/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභාවට අය� 

ෙබොරලැස්ග�ව කැ පස් මා:ගෙP 228/1 Kවස අසල ඇ� ෙපො9 

අ"� මා:ගෙP අවiර U ඇ� E9R කS g9g ප�� ෙවන� 

ස්ථානයක සE ;�ම
100,000.00         පා.ෙ� E.X.ස -                     -                   0% Q 0%

H77134229521 11/13/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP බටකැ�තර ෙ@වාල පාර ෙපො9 අ"� 

මා:ගයක අවසාන ෙකොටස ද]වා ජල නල එ³ම

135,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                   0% I 100%

N77183129522 11/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij බටiර 

පැල!ව�ත පජාශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H77141230500 3/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

kjන ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලාÌ  පN� සඳහා E9R සබඳතාවය 

ලබා�ම

 

 
100,000.00         පා.ෙ� ලං.E.ම 107,980.00         100,000.00       100% I 100%

H77134130501 7/26/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  gවX�9ගම k!ෙ�ඛා ෙහෝටලය 

අසල  ෙපො9 නාන ¦ඳ සංව:ධනය ;�ම  

 

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% O 0%

H77152330504 3/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 450 බටවල ෙවදෙZ ෙපො9 මාවත 

g9g ප�� තාර දමා �¦සකර ;�ම (E]ට: පා] II)

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 250,000.00         249,470.42       100% I 100%

H77152330505 3/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Kයදගල ගජබා ෙපො9 මාවත (ෙපර 

කෘî මාවත) g9g ප�� තාර දමා �¦සකර ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 300,000.00         299,197.57       100% I 100%



H77152330506 3/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම�ෙ�ෙගොඩ අරRය උයන මැද 

ක!ද පහල පාර g9g ප�� තාර දමා �¦සකර ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 250,000.00         240,274.03       96% I 100%

H77152330507 3/31/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 447/B,පාන�ව,iWට!��ල 

ෙපො9 මා:ගය g9g ප�� තාර දමා �¦සකර ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 500,000.00         -                   0% H 100%

H77152330508 3/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 

ෙපො�ගස්ඕEට,�ලාෙවල,සරණංකර ෙපො9 මාවෙ� g9g ප�� 

ෙකො!�n ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 200,000.00         -                   0% H 100%

H77152330509 3/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම�ෙ�ෙගොඩ ,X�9 මාවෙ� 7වන 

ප�මග g9g ප�� තාර දමා �¦සකර ;�ම

125,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 125,000.00         121,219.66       97% I 100%

H77152330510 3/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම�ෙ�ෙගොඩ ,බ ඩාරනායකXර 

5ෙවK ප�මග පජාශාලාවට යන ෙසේවා �යස ඉ���ට මා:ගෙP පැ� 

බැ ම g9g ප�� සකස් ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 150,000.00         129,019.30       86% I 100%

F77183830511 6/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP උ�වා�jයව�ත Vඩමා9ව 

k@ධ��ල Rයාප�ංp ෙසවන පජා මංඩලය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% B 35%

H77183130513 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නැෙගනiර ෙහොරගල රජය ස" 

ඉඩෙ  �ij පජාශාලාෙF ඉ�� සංව:ධන කට�" ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 250,000.00         249,700.00       100% I 100%

H77183130515 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  �ij ෙදොළෙහේන 

ෙගොEජනපදය පජාශාලාෙF සංව:ධන කට�" ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 200,000.00         196,789.00       98% I 100%

H77152330516 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�වාන පාෙ: ෙපො9 මා:ගය] 

වන රN  පාර සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% H 100%



H77152330517 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වට�ක ගාම ෙසේවා වසෙ  ෙ@වාල 

පාර අ"� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 250,000.00         -                   0% B 35%

H77183130518 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වට�ක ගාම ෙසේවා වසෙ  රජෙP 

ඉඩෙ  �ij ගලබැ±ෙහේන පජාශාලාෙF ඉ�� සංව:ධන කට�" ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 250,000.00         -                   0% H 100%

H77183130519 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජ�තර ගාම ෙසේවා වසෙ  

ආන!දXර ජනපදෙP රජෙP ඉඩෙ  �iටා ඇ� පජාශාලාෙF 

සංව:ධන කට�" 

;�ම

 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     198,157.00       99% I 100%

H77152330520 10/3/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zෙගොඩ උ"ර ගාම Kලධා� වසෙ  

පාන�ව zෙගොඩ ෙදsය පධාන මා:ගෙය! හැ� යන ජය මාවෙ� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

N77133130521 10/31/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශය "ළ ඝන අපදව� බැහැර ;�ම සඳහා 

අවශ� කසල ෙව! ;�මට ෙකො ෙපොස්n බY! ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

H77183131500 4/20/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij ෙහොKට! 

ෙපෙදස ෙජ ලෑ!� පජාශාලාව සංව:ධනය ;�ම

75,000.00           ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     37,500.00         50% H 100%

H77152431501 3/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පරණගම හරහා තාව�ෙගොඩට යන 

ෙපො9 මා:ගෙP ඇ� ෙබො]Vව සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 150,000.00         -                   0% B 35%

H77152331502 3/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ෙන�ව�"�ව ක�කලාEල පධාන 

මා:ගෙP ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය g9g ප�� සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 287,976.29         248,867.49       100% I 100%

H77152331503 3/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  සාලාව අ�ක  KවාසෙP kට 

ෙකොස්ගම බාRකාව (පැරs ෙ:� පාර) ද]වා ඇ� ෙපො9 අ"� 

මා:ගය g9g ප�� සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 250,000.00         217,755.00       87% I 100%



H77183131504 3/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

"!නාන,ග මැ@ද බ{කා:ය පජා ෙගොඩනැv�ෙ� ෙපො9 පහgක  

සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     150,000.00       100% I 100%

H77152331506 5/3/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙහොKට! ෙපෙදස,"ෂාර මාවෙ� 

ෙපො9 හරස් ප�මග g9g ප�� සංව:ධනය ;�ම

240,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     240,000.00       100% I 100%

H77183131507 9/4/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙගෝනබ�ව පජාශාලාව ඉ�� 

සංව:ධන කට�" ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H77152331508 6/7/2017

kතාවක පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP " ෙමෝදර �ගන පධාන ෙපො9 

මා:ගය g9g ප�� සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     195,194.00       98% I 100%

H77152331509 7/10/2017

kතාවක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙකොටහැර �යෙහොදව�ත ර�නXර 

පාරට ස බ!ධ ස්ථානෙP පැ� බැ ම බැ±ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     50,000.00         50% C 60%

N77183831510 8/16/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අEස්සාෙF�ල යාහැ�ලව�ත 8 වන 

ප�මෙZ ඇ� ෙපො9 කා� ප@ධ�ය ඉ�;�ම

75,000.00           ප.පා.ෙකො.

yතාවක නගර 

සභාව -                     75,000.00         100% I 100%

H77134231512 10/20/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙප!�� ව"යාෙP නව Kවාස (50) 

පෙ@ශයට ජල සැප�ම ලබා�ම

600,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                   0% O 0%

N77134231514 11/6/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සාලාව ව�ත පජා ජල ව�ාපෘ�ෙP 

සංව:ධන කට�" ;�ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

H77183132500 3/1/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  180 ව�ත 

පජාශාලා  ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%



H77183132504 6/12/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  �ij 

ෙදමටෙගොඩ කාRයX�ල ව�ත  පජාශාලාෙF සංව:ධන කට�" k9 

;�ම

 
1,050,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% H 100%

H77183132505 6/15/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජය ස" ඉඩෙ  �ij 

k@ධා:ථXර Î ෙකොටෙසේ පජාශාලාෙF සංව:ධන කට�" k9 ;�ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%

H77183132507 9/4/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP නාරෙහේ!�ට ;�ම ඩල 

මාවෙ� සමv උද�ාන පෙ@ශෙP ෙපො9 වැk;R ප@ධ�ය සංව:ධනය 

;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

H77134133501 7/26/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ij ඔwෙයස් ෙපෙ:රා මාවත ,ෙපො9 

නාන ¦ඳ (අංක 01) ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම  

 

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% H 100%

H77152333503 6/7/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ෙ�වාසල ෙපෙසෝනා ෙපො9 මාවත 

g9g ප�� සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     244,904.00       98% I 100%

H77152333504 7/10/2017

පා9]ක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP පා9]ක ජය!� ෙපො9 මාවෙ� 

ෙසෝමk� පනා!9 මහතාෙZ Kවස අසල kට EXල ධ:ම මහතාෙZ 

Kවස ද]වා ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 112,837.00         -                   0% H 100%

H77152333505 7/10/2017

පා9]ක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙFරගල ක�කැෙ� ල!ද ෙපො9 පාර 

ඉ�� ෙකොටස g9g ප�� සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 171,928.00         143,822.00       96% I 100%

H77134133506 7/12/2017

පා9]ක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP වග උ"ර,ප�ෙ�වාසල ජල ෙයෝජනා 

කමෙP සංව:ධන කට�" ;�ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

N77152333509 11/18/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ගලෙගදර සමනල මාවත 3 වන ප� 

මග �ලකර�න මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

 
250,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



N77152341501 6/16/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකෙස�ව�ත අ� �බාර] � මා 

ප�Rයට යන මා:ගය ෙකො!�n ;<ම.

188,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H77134141503 7/4/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පර�ත gභදාරාම ප�මෙZ Rයාප�ංp 

රජෙP ඉඩෙ  �ij ෙපො9 ¦ඳ �¦සකර ;<ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 75,000.00           -                   0% C 60%

H77152341506 9/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP න�¯�ව ස�ගා9 මාවත ෙපො9 

මා:ගෙP ෙකොටස] සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

H77183141508 9/29/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බටiර වා@9ව, එ .ඊ. Vෙ: මාවෙ� 

�ij සණස ෙපො9 ෙගොඩනැv�ල ප�සංස්කරණය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

N77134141509 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙගොරකාන ධ මාන!ද මාවෙ� �ij 

ෙපො9 නාන ෙපොVණ ප�සංස්කරණය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 400,000.00         -                   0% B 35%

N77183141510 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 672/y _�යව�ත පජා ශාලාෙF 

සංව:ධන වැඩකට�" අවස! ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

H77152343501 6/1/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP KFඩාව ස�ෙපොල අසල ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     194,897.00       97% I 100%

H77134243502 9/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  මා9�jය ප!සල පාර 02 වන 

ප�මග ෙපො9 මා:ගයට  පාaය ජල සැප�ම ලබා `ම

111,000.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     111,000.00       100% I 100%

H77134243503 9/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ව�ගම පාසල  පාර 02  වන  

ෙපො9 අ"� මා:ගය සඳහා පාaය ජල සැප�ම ලබා `ම

44,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                   0% B 35%



N77134243504 10/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP උYෙගොඩ පාර පෙ@ශවාy! 

සඳහා පාaය ජල නල පහgක  ලබා`ම.

70,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     68,359.00         98% I 100%

N77134243505 11/2/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ෙබෝ��ල අ�]ෙගොඩ මහEල 

පාෙ: ප�ංpක�ව!ෙZ පෙයෝජනය සඳහා පාaය ජල පහgක  

ලබා`ම.

40,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                   0% C 60%

H77182144500 9/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොරණ පාෙ@Aය සභාව ස" ඉඩෙ  

�ij ව�ගල ෙපො9 �ඩාංගණෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

25,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

F77183844501 9/11/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොරණ නගර සභාවට අය� 

ග�ඒඳ�ෙගොඩ  පජා ම ඩලය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N77152344502 10/3/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආද:ශ හ!�ෙP kට බ�Eට පාෙ: 

ක මල අසල ³ලාර�න මහතාෙZ Kවස ඉ���ට අ"� මා:ගය 

ෙකො!�n ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

H77134147500 7/3/2017

ෙදොඩං ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පැල�jයාෙගොඩ පජා$ල 

සංEධානෙP පාaය ජල ව�ාපෘ�ෙP නව ¦ඳ  සංව:ධනය ;<ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% Q 0%

H77134149500 8/31/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 805 ම"ගම උ"ර ගාම Kලධා< 

වසමට අය� ;�මැjය ෙපො9 ¦ඳ ශම පදනම මත සංව:ධනය ;<ම.

275,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% Q 0%

F77183849501 3/31/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම"ගම පාෙ@Aය සභා Xස්තකාලය 

සඳහා අවශ� ;යUෙ  ෙපො� ලබා`ම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     100,000.00       100% I 100%

H77183149502 7/20/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය�  771-B ගාම Kලධා< වසෙ  

ත�ගස්ෙගොඩ පජාශාලාෙF සංව:ධන කට�" k9 ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% C 60%



N77183149503 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වෑ�තෑව KE�ගල ව�ත පාර, රජයට 

අය� ඉඩෙ  �ij පජා ශාලාෙF සංව:ධන කට�" k9;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

H77152351500 9/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zගහතැ!න ම�ලව~pෙගොඩ 

පාර ෙකො!�n ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% B 35%

N77134251501 9/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 843 එ~ �ලනව�ත ගාමෙP 

පාaය ජල ෙයෝජනාකමය] �යා�මක ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

N77134251502 9/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතොටහ ගාමෙසේවා වසෙ  

�නෑKය ගාමෙP පාaය ජල ෙයෝජනා කමය] �යා�මක ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

H77183152500 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 836 ඒ  ෙමොර�jය ගාමෙසේවා 

වසෙ  රජයට අය� ඉඩෙ  �ij පජා ශාලාෙF සංව:ධන කට�" k9 

;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% O 0%

H77152353500 6/16/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP යාලගල එෙගොඩෙදKය ව�ත 1වන 

ප�මග ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     394,158.94       99% I 100%

H77134154502 7/4/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 619 නැෙගනiර ඌ�ගල ගාම 

Kලධා< වසෙ  ඌ�ගල ග�වැටව�ත පෙ@ශවාy!ට ජල පහgක  

ලබාෙදන ජලE9R ෙමෝටරය ආවරණය වන ප�� ආර]°ත ගෘහය] 

ඉ�;<ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% H 100%

H77183154503 9/14/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉමvර, අ]කර 07 අ�ණ» පජා 

ශාලාව සංව:ධනය ;<ම.

80,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N77152354504 11/23/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපෝ�වද ඩ, මානාන, මාX�ගල මැද 

$කලාන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම. II අ�යර

1,387,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය 0% O 0%



N77152301001 7/20/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය සභා බල පෙ@ශයට අය� නාවාන මහ ක!ද 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

370,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව 370,000.00         -                   0% H 100%

N77134101002 8/15/2017

�Nල�jය පාෙ◌@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  අංක 57/බටiර 

ෙගොTග�ව වසමට අය� �jව�ත ජනපදෙP නළ ¦ද සංව:ධනය 

;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% O 0%

N77133702002 8/15/2017

ගාzය මnටෙ  ෙපො� වගාව ��S ;<ම  ��ම� ;<ම සඳහා කටාන 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙවත ෙරෝපණය ;<ම සඳහා 

ෙපො� පැල ලබා `ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

N77133702003 8/15/2017

කටාන  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙවත  �ණා�මක ෙරෝපණ දවය 

ලබා`ම "R! ෙබෝග Kෂ්පාදනය හා Kෂ්පාදන ඵලදා�තාව ඉහල 

නැංUෙ  අර�s! එ] ව:ගය;! පැල 200 බැv!  ෙකොස්, අඹ , 

ෙදොඩ , ෙrර, තැÂR,අRෙrර,රWට!,ක�,ෙබෙහ� ෙන�R,ෙබR 

යන  පැල  ලබා `ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

N77124803002 9/21/2017

zග�ව ඒ�"කාල ෙවරළ ජල උද�ානය සංව:ධනය ;<ම යටෙ� 

E9R ජනන ය!තය] ලබා`ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම ඩලය(බ.ප

) -                     -                   0% A 10%

N77124103003 5/16/2017

zග�ව ඒ�"කාල ෙවරළ ජල උද�ානය සංව:ධනය ;<ම යටෙ� 

අත�ාවශ� අ��වැTයා කට�" k9;<ම

1,005,975.90      ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     875.00              0% D 80%

N77133704002 10/16/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකොnඨාශය "ල �] ෙරෝපන වැඩසටහන 

සදහා පැල ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% O 0%

N77152305001 6/29/2017

z�ගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ක�එ¦ය �Zෙගො�ලව�ෙ� පජා 

ශාලාවට �Eෙසන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 499,838.21         496.00              0% H 100%

N77133905002 10/24/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP හ9නාග� ස්ථාන වල 9:ලභ 

ශාක ඖෂධ k�Uෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



H77183106001 4/18/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙFය!ෙගොඩ රංග ශාලාෙF 

ඉ�� වැඩ Kම ;<ම

33,679,651.49    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77152306002 5/4/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අංග �jය ගමමැද ෙපො9 

මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

1,620,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     1,619,056.70    100% I 100%

N77152306003 5/4/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අRවලප�ල ගමමැද ෙපො9 

මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

1,970,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     1,969,512.55    100% I 100%

N77133706004 10/16/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP හ9නාග� ස්ථාන වල 

9:ළභ ශාක ඖෂධ k�Uෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N77133706005 8/15/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පස්ග මන 

Eහාරස්ථාන Ë_ය අවට 9:ලභ ඖෂධ ශාඛ k�Uම සඳහා  ඖෂධ ශාඛ 

පැල ලබා`ම

50,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N77133706006 8/17/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP KnටWව 

අ�තනග�ල පධාන මා:ගය හා ව"�jවල අපනයන ආෙයෝජන 

කලාපෙP පධාන මා:ගය ෙදපස හ�ත ¡� ඇ� ;<ම සඳහා පැල 

ලබා `ම  (ම�� කරඳ පැල 25,ඇහැල පැල 25,ෙපත! පැල 25, නා 

පැල 25)
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N77152307001 11/23/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnටාසෙP ඉW�ෙගොඩ, ටැ]ෙමෝ හ!�ය  ඉ���ට 

�ලකර�න මාවත ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n Vnjග� අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

1,115,101.79      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

H77183108002 2/15/2017

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij කඳාන, 

ෙපො���$කලාන ෙපො9 gසාන ¸_ ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

760,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 760,000.00         -                   0% H 100%

H77183108003 2/15/2017

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP නාරංෙගොඩපා�ව ටා!ස්ෙපෝම: 

හ!�ෙP kට ඇ� 4 වන ප�මෙගi ෙපො9 නාන ¦ඳ ප�සංස්කරණය 

;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 400,000.00         321.00              0% I 100%



N77152408004 6/9/2017

ජා-ඇල පාෙ@Aය සභාවට අය� ව�ෙපොල බ�ව�ත 9 �ය මා:ගයට 

යාබද පාෙ: ෙපnj ෙබෝ]Vව සංව:ධනය ;<ම

716,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 716,000.00         715.00              0% I 100%

N77183108005 6/29/2017

ජා- ඇල පාෙ@�ය සභාවට අය� වෘ�¡ය X{S මධ�ස්ථාන අ��! 

ඉ�ෙකෙරන 30*25ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� ෙකොටස Kම ;�ම

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 1,200,000.00      -                   0% H 100%

N77133708006 8/17/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP රාගම ව�ෙපොල වැව ෙදපස 

�] ෙරෝපන වැඩසටහන සඳහා පැල ලබා `ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

N77133708007 8/17/2017

ජා-ඇල ප.ෙ� ෙකොnඨාශෙP රාගම නගරෙP ඇල ෙදපස �] 

ෙරෝපන වැඩසටහන සඳහා පැල ලබා `ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

N77133710001 8/17/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ගාම Kළධා< ෙකොnඨාශ 

32 ] සඳහා ෙසවන ශාඛ ලබා `ම ( g9 හY! ,ක�වර,ඇහැල,VW] 

පැල)

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N77133710002 8/17/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙවත  �ණා�මක ෙරෝපණ දවය 

ලබා`ම "R! ෙබෝග Kෂ්පාදනය හා Kෂ්පාදන ඵලදා�තාව ඉහල 

නැංUෙ  අර�s! බ@ධ පළ"� පැල ( අඹ  පැල 50, ෙද�  පැල 

50, කාමරංකා පැල 25,) ලබා `ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N77133112001 11/23/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශය "ළ අපදව� Eeම� අ��! බැහැර 

;<ම ��ම� ;<ම සඳහා එi පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! ලබා 

`ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133121001 9/12/2017

ෙකොළඹ  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අපදව� Eeම� අ��! 

බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා පජාව ෙවත  rලාස්j] බ9! ("! 

පැහැෙය! සහ ධා�තාව ³ට: 20 -25) 1400 ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133122001 11/23/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොෙලො!නාව නගර සභා 

බල පෙ@ශය "ළ අපදව� Eeම� අ��! බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම 

සඳහා එi පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! ලබා `ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%



N77133122002 11/23/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොjකාව�ත ��ෙ��යාව 

පාෙ@Aය සභා බල පෙ@ශය "ළ අපදව� Eeම� අ��! බැහැර ;<ම 

��ම� ;<ම සඳහා එi පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! ලබා `ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

H77134224001 4/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP රාගම, දැTග�ව පෙ@ශවාy! සඳහා 

පාaය ජල පහgක  ලබා`ම

28,580.95           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     18,400.21         64% I 100%

H77134224002 4/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP නවග�ව දVණ, ව��ටෙගොඩ  

පෙ@ශවාy! සඳහා පාaය ජල පහgක  ලබා`ම

158,274.62         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     158,274.62       100% I 100%

H77141224003 5/4/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP උ"� තලංගම ගා.K. වසෙ  

ෙකොස්ව�ත,Ï�ය මාවත ෙපො9 මා:ගෙP අවසාන ෙකොටෙසi මා:ගය 

අවiර වන ෙසේ �iටා ඇ� E9R කSව g9g ස්ථානයකට Eතැ! 

;<ම
42,350.39           පා.ෙ� ලං.E.ම -                     34,480.01         81% I 100%

N77133124004 10/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආග_ක ස්ථාන, පාසැ�, 

Kවාස හා මා:ග ෙදපස �] ෙරෝපනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     194,520.00       39% I 100%

N77152325001 6/13/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නාE!න රජමහ Eහාරයට 

�Eෙසන මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස ඉ!ට:ෙලො] ග� අ�ලා 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     500,000.00       100% I 100%

N77182125002 7/25/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP _�හාන ඉgර ෙ@ව×ය �ඩාංගණය 

සංව:ධනය ;<ම

20,000,000.00    ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

N77133125003 8/17/2017

අපදව� Eeම� අ��! බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා මහරගම 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! 

ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133125004 8/17/2017

අපදව� Eeම� අ��! බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා මහරගම 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ලා�! 176 ] සඳහා 

ෙකො ෙපෝස්n බY! ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%



N77133125005 8/17/2017

අපදව� Eeම� අ��! බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා මහරගම 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133126001 9/18/2017

ර�මලාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශය "ල අපදව� Eeම� 

අ��! බැහැර ;�ම පචRත ;�ම සදහා ෙකො ෙපොස්n බ9! ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133128001 8/17/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අපදව� Eeම� අ��! 

බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා  පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133128002 11/23/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශය "ළ අපදව� Eeම� අ��! බැහැර 

;<ම ��ම� ;<ම සඳහා එi පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! ලබා 

`ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133129001 8/17/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙPඅපදව� Eeම� අ��! 

බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා  පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! 

ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133129002 8/17/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අපදව� Eeම� අ��! 

බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා  පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! 

ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

N77133129003 8/17/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අපදව� Eeම� අ��! 

බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා  පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! 

ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

H77152330001 3/6/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පාන�ව 5 වන ප�මඟ 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය  ;<ම.

835,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 835,000.00         830,382.09       99% I 100%

H77134230002 8/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙහෝමාගම ගැ�S මාවත ෙපො9 

මා:ගෙP අවසානය ද]වා නළ මා:ගය `:ඝ ;<ම මÐ! පාaය ජල 

පහgක  ලබා`ම

655,172.92         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     655,172.92       100% I 100%



H77152330003 4/21/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP  ම�ෙ�ෙගොඩ අරRය උයන ෙවල 

අ@දර ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

353,580.14         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 353,580.14         353,580.14       100% I 100%

H77134230004 11/7/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP බටවල, ෙවද මාවත පෙ@ශවාy! 

සඳහා පාaය ජල පහgක  ලබා`ම

1,611,160.38      පා.ෙ� ජ.ස.ම. 1,611,160.38      1,611,160.38    100% I 100%

N77133130005 8/17/2017

අපදව� Eeම� අ��! බැහැර ;<ම ��ම� ;<ම සඳහා ෙහෝමාගම 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙවත ෙකො ෙපෝස්n බY! 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අeකා�ය 0% O 0%

H77152331001 4/21/2017

පඥ්ඥා�ල පධාන මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

959,924.45         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 959,924.45         959,924.45       100% I 100%

H77152331002 4/21/2017

yතාවක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP i�රල මහවලෙදKය ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

148,363.88         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 145,363.00         145,363.00       98% I 100%

H77134131004 8/14/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 422/h ගා.K. වසෙ  ප�ංp 

X@ගල�! සඳහා පජා ජල ව�ාපෘ�ය යටෙ� පාaය ජල පහgක  

ලබා`ම

1,140,094.30      පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%

N77152433001 6/16/2017

පා9]ක පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 459/², kයඹලාව 

ගාමෙසේවා වසෙ  �ij  අ"� මා:ගෙP ඇ� ෙබෝ]Vව සංව:ධනය 

;�ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N77183142001 6/1/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij ෙබෝk�Xර පජා 

ශාලාෙF 2වන අ�යර වැඩ අවස! ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 1,000,000.00      -                   0% O 0%

N77133742002 11/9/2017

ක�තර   පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ගාzය මnටෙ  �] 

ෙරෝපන වැඩ සටහ!  ��S ;<ම හා  ��ම� ;<ම සඳහා  පාසැ�, 

ප!ස�. ප�R, හා ෙකොE�   ෙවත ෙරෝපණය ;<ම සඳහා 

බ{වා:vක පැල ව:ග  ලබා `ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%



N77152344001 7/20/2017

ෙහොරණ පාෙ@�ය සභා බල පෙ@ශයට අය� තලගල ස ප�ෙසවන 

gග� වස!ත මහතාෙZ Kවසට යන ෙපො9 මා:ගය තාර  දමා 

සංව:ධනය ;<ම

280,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     246,341.70       88% I 100%

N77152344002 8/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP 607 ඒ VWක බටiර ගාම Kලධා� 

වසෙ  ෙසෝදා පා»වට ල]N ෙකො�ප�ෙගොඩ පාර ෙසෝමාRව�ත පාර 

ද]වා N මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

1,600,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

N77182144003 11/8/2017

ෙහොරණ අ� ප!9 �ඩා �jය සංව:ධනය ;<ම

5,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව 0% O 0%

H77152345001 4/5/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ඉංv�ය, ඈග�ඔය පධාන 

මා:ගෙP $නෙ� kට ERෙයො! මහතාෙZ කෙ� ඉ���ට ඇ� ෙපො9 

අ"� මා:ගය ෙප�මා� මහතාෙZ Kවස ද]වා ෙකො!�n කර 

සංව:ධනය ;<ම
700,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     695,048.00       99% I 100%

N77133745002 8/17/2017

ම9රාවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� kය� රාජ� ආයතන 

හා Eහාරස්ථාන ස බ!ධ කර ගK_! �] ෙරෝපනය �¦බඳ පජාව 

දැ�ව� කර පැල ලබා `ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

N77152346001 6/30/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnටාසෙP කඳ!වාTය ෙපො9 මා:ගෙP 

කාS ප@ධ�ය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම - අ�යර 2

1,150,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     1,149,764.00    100% I 100%

N77133746002 8/17/2017

�ල�kංහල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� kය� රාජ� 

ආයතන හා Eහාරස්ථාන ස බ!ධ කර ගK_! �] ෙරෝපනය 

�¦බඳ පජාව දැ�ව� කර පැල ලබා `ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N77133747001 8/17/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ   පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙවත ගාzය 

මnටෙ  �] ෙරෝපන වැඩ සටහ!  ��S ;<ම හා  ��ම� ;<ම 

සඳහා  ෙරෝපණය ;<ම සඳහා  පැල ලබා `ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

N77133748001 8/17/2017

ෙ��වල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙතෝරාග�  පාසැ� 

හා රාජ� ආයතන ;iපයක බY! මත පැල k�Uම �¦බඳ දැ�ව� 

කර පැල ලබා `ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% A 10%



N77133748002 8/17/2017

ගාzය මnටෙ  �] ෙරෝපන වැඩ සටහ!  ��S ;<ම හා  ��ම� 

;<ම සඳහා ෙ��වල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පාදාෙගොඩ 

කෘ°ක:ම උපෙ@ශක බල ෙප@ශෙP පජාව ෙවත ෙරෝපණය ;<ම 

සඳහා  පැල ලබා `ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව -                     -                   0% A 10%

N77133749001 8/17/2017

ම"ගම  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ගාzය මnටෙ  �] 

ෙරෝපන වැඩ සටහ!  ��S ;<ම හා  ��ම� ;<ම සඳහා  පජාව 

ෙවත ෙරෝපණය ;<ම සඳහා  පැල ලබා `ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% H 100%

H77152352001 2/6/2017

කන�තව�ත ෙනොෙහො� කැVණගහව�ත ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n 

ෙයොදා සංව:ධනය ;<ම

780,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාR!ද�වර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     774,933.00       99% I 100%

H77183162002 2/24/2017

Kයං කාල�ණ ත��වය ෙහේ"ෙව! අපහgතාවයට ප� ජනතාව 

ෙව�ෙව! බස්නාiර පළාත "ළ පාaය ජලය සැපÑම සඳහා පළා� 

පාලන ආයතන හරහා ජංගම ජල ටැං; ස්ථා�ත ;<ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

F77183162003 8/25/2017

අධ�ාපන ග!ථ පකාශන උපෙ@ශක ම ඩලෙP අ�මැ�ය ලද 

පාස� Xස්තකාල ෙපොත] ෙලස අ�මත ජEෙප 2 වැK කැ��ල  

ග!ථය පලා� පාලන ආයතන Xස්තකාල ෙවත ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

H77152307400 9/27/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉW�ෙගොඩ රාජkංහ මාවත ප!සල 

පාර රබ:ව�ත අසR! දVණට ඇ� ෙපො9 මා:ගය හා ෙදපස කාSද 

ෙකො!�n කර පධාන මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය ;<ම

1,094,919.48      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H77152307401 11/23/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉW�ෙගොඩ �යරතන මාවෙ� දVණට 

ඇ� එ��kංහ ව�ත ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n Vnjග� අ"රා 

සං:ධනය ;<ම.

1,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

N77152323400 9/8/2017

ෙකොnෙn නගර yමා බල පෙ@ශයට අය� �ටෙකෝnෙn එ�ට��ල 

පාර 4 වන ප�මඟ ෙපො9 මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

3,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

x 

ජයව:ධනXර 

ෙකෝnෙn මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N77152324400 9/8/2017

ක�ෙවල නගර සභා බල  පෙ@ශයට අය� ෙහෝක!දර පාර කන�ත 

පාර ෙපො9 මා:ග ය!i ඉ�� ෙකොටස් කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

6,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%



N77152324401 9/8/2017

ක�ෙවල නගර සභා බල පෙ@ශෙP පැලව�ත නාගහ��ල ෙපො9 

මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය;�ම

5,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

N77152324402 10/26/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� මාලෙ�  ෙරොබn 

�ණව:ධන මාවත 1 ප�මග අ"� මා:ගය ආර භවන ස්ථානෙP kට 

ෙරොබn �ණව:ධන මාවත අවසානය වන ස්ථානය ද]වා කාපn 

අ"රා සංව:ධනය ;�ම
7,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N77152325400 10/2/2017

මහරගම නගර සභා බල පෙ@ශෙP �ටෙකෝnෙn තලව"ෙගොඩ පාෙ: 

E�තXර ෙපො9 මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

7,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N77152325401 9/8/2017

මහරගම නගර සභා බල පාෙ@ශෙP මහරගම ක�වාවල පාෙ: 

අඹගXර �Eg  මග සහ 2වන ප�මඟ ෙපො9 මා:ග කාපn කර 

සංව:ධනය ;�ම

8,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N77152325402 10/2/2017

මහරගම නගර සභා බල පෙ@ශෙP තලව"ෙගොඩ Uරෙසේකර මාවත 

ෙපො9 මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

7,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

N77152329400 9/8/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය සභා බල පෙ@ශයට අය� ම�ෙ�ෙගොඩ 

ස �@eව�ත ෙපො9 මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

5,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

N77133129401 8/23/2017

ෙබ�ල!Eල ඇසල ෙපරහැර සදහා ප�සරය යථා ත�වයට ප�කර 

ගැaෙ  අර�s! �ල� අ�ගාක�වය] ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N77134243400 8/10/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�]ෙගොඩ, අ�ෙබෝ��ල 

ෙලස්R �ණව:ධන මාවත මැ;Rයගහව�ත ෙපො9 මා:ගයට පාaය 

ජලය ලබා`ම.

312,989.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     312,989.00       100% I 100%

N77134243401 8/10/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මා9�jය, ප!සල පාර ව පස 

ඇ� ෙදවන ෙපො9  අ"� මා:ගයට පාaය ජලය ලබා`ම.

111,922.00         පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                   0% B 35%



N77134250400 8/11/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 828 උඩෙවල ගාම Kලධා< වසෙ  

ප�ංp පN� 50] සඳහා පාaය ජලය ලබා`ම. (අවස! අ�යර)

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     125,000.00       100% I 100%

N73152301500 11/20/2017

�Nල�jය ;"�වල කැVණකැෙ� ෙ�ක�ය අසල ෙපො9 පාර 

ප�සංස්කරණය කර ගැaම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152301501 11/20/2017

�Nල�jය හ�ඔ»ව ගමමැද ෙපො9 පාෙ: �� ෙකොටස ෙසෝම 

මහතාෙZ Kවස අසල kට z<ගම පධාන මා:ගය ද]වා කැT ඇ� 

ෙකොටස් ප�සංස්කරණය කරඉ��යට ෙකො!�n ෙයොදා සංව:ධනය 

;<ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152301502 11/20/2017

�Nල�jය අංක 54 ෙපො�ව�ත ඔතර ෙඩ�ෙමෝ එක ළඟ kට 

(Eමලk� මහතාෙZ Kවස අසල) kට ඉ��යට ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n ෙයොදා සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152301503 11/20/2017

�Nල�jය ඔතරවාTය ෙගොඩැ�ල පාර ස$පකාරය අසල kට ඉ��යට 

(අrXහා_ Kවස ද]වා) ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73183101504 11/20/2017

අංක 104 ² ෙFරෙගොඩ��ල �Nල�jය පාෙ@�ය සභාවට අය� 

;ං;s ෙපර පාසෙ� එ¦මහ! රංග�ඨය සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302500 11/23/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ�ගාල සමෘ@e මාවත 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

330,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302501 11/23/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ"ගාල ෙත]ක ව�ත පාර 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

688,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302502 11/23/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශාෙP ඇ"ගාල ෙ�]ක ව�තපාර 

වKගර�න මාවතට ස බ!ධ වන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



D73152302503 11/23/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මහ ඇ�ගාල ��ෙZ ව�ත 

අ�� මහතාෙZ Kවස ඇ"� තව� Kවාස  ෙවත �ෙවන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

375,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302504 11/24/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP _�ස්ව�ත හ!�ෙP kට 

ග සභා හ!�ය ෙදසට ගම! කරන Eට ප�ලම ආර භ Uම� සමග 

වමට ඇ�  ෙපො9 මා:ගය (ග මැද පාර) සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302505 11/24/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP කටාන x ව:ධනාරාමය 

ඉ���ට ඇ� ෙව!ෙ@k ඉඩෙ  ෙකො~pකෙ� ෙදස kට මඩ පැ�ල 

ෙදසට ඇ� වමට ඇ� 02 වන මා:ගය( ෙපො9ෙF භාEතාවන මා:ගය) 

සංව:ධනය ;�ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302506 11/24/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ෙකො~pකෙ� kට 

මඩ පැ�ල ෙදසට ගම! කරන Eට කටාන x ව:ධනාරාමය පgකර 

zටර 200 පමණ යන Eට දVණට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

(මහෙගදර ව�ත පාර) සංව:ධනය ;�ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302507 11/24/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බ/ ක�වා�rXව ග�වල 

පාෙ: අ"� මා:ගය] වන ෙහ!� ද k�වා ෙපො9 මා:ගය සංව:දනය 

;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302508 11/24/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ගෙ ෙපොල ශා!� ෙපො9 

මාවත සංව:ධනය ;�ම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302509 11/24/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP උද _ට අ!නාkක�ගාල 

ෙපො9 පාෙ: වමට ඇ� 02 වන ප�මග සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152302510 11/24/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැවෙමොnටාව ගාමෙP ෙපො9 

අ"� මා:ග සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152302511 11/24/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ර@ෙදො�ව ලා{වල අරRය 

මාවත සංව:ධනය ;�ම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



D73152303500 11/7/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP zග�ව kට ග�ක!ද හං�යට 

පැ_ණ  ග� ක!ද හං�ෙය! වමට හැ< පාN� මාවත පgෙකොට zට: 

100] එන Eට දVණතට Eiෙදන ]ෙලෝTය! මහතාෙZ Kවස 

අසR! Kවැkය! ගණනාව] hව� වන ෙපො9 මාවත සංව:ධනය 

;�ම 200,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152303501 11/7/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දVණ �jපන ෙනො 126  

න³! මහතාෙZ Kවස අසR! ෙකො!�n කර අඩ] Kම කර ඇ� 

ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152303502 11/7/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කn�ව ෙෂ� ගෑස් අසR! 

අව¡:ණ වන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152303503 11/7/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කn�ව ඊබn k�වා ගරාජය 

අසR! දVණට Eiෙදන මා:ගය ග� අ"රා සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152303504 11/7/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කn�ව  ෙ@වස්ථානය අසල 

ෙකො!�n කර අඩ] Kම කර ඇ� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;�ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152303505 11/7/2017

 zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ව�පන  අංක 7,8/1, 

7/1,7/3, �!න]කරය මාjං පාර අT 10 ] පළල හා zට: 100] �ග 

මා:ගය ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;�ම

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152304500 11/14/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අංක 103/1 වjනපහ 

දVණ ගාමෙසේවා වසෙ  වjනපහ, කමරෙගොඩ ෙපොT ප�Rය අසලට 

වැෙටන ෙපො9 මා:ගෙP දැනට ෙකො!�n කර නතර කර ඇ� 

ස්ථානෙP kට ඉ��යට ෙකො!�n ;<ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152304501 11/14/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 124/1 

ෙබොරෙගොඩව�ත ගාමෙසේවා වසෙ  gk� ල]îම! මහතාෙZ Kවස 

අසR! යන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152304502 11/14/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP යාෙගොඩ��ල 

ගාමෙසේවා වසෙ  යාෙගොඩ��ල හ!�ෙP kට _�ව!ෙගොඩ ෙදසට 

ෙසෝමපාල මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n 

;<ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



N73152304503 11/14/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 123/3 යjයන 

ගාමෙසේවා වසෙ  සzර මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152305501 11/9/2017

z�ගම පාෙ@�ය සභා බල පාෙ@ශයට අය� ෙකොස්ෙහේනව�ත රN  

පාර ෙකො!�n Ö�ම

356,022.43         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152305502 11/7/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දWව ගාzs මහතාෙZ Kවස 

අසR! යන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152305503 11/7/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙය ස9! උයන Vමාර මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152305504 11/7/2017

z<ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙහ]ට: මහතාෙZ Kවස 

අසR! යන ෙපො9 මා:ගය තාර දැzම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

D73152305505 11/7/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP හV�VWර ගයා! මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H73152406502 11/9/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ක!ෙතොට ෙබො]Vව ඉ�;�ම

1,744,021.60      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H73152406503 11/9/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අංග �jය , 

අRවලප�ල මා:ගෙP Vඩා පාලම (ෙලොV ෙබො]Vව) සංව:ධනය 

;�ම

1,556,351.50      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73183106504 11/20/2017

අ�තනග�ල මFලානාXර කහෙටෝEට බ{සායනයට නව 

ෙගොඩනැÐ�ල ඉ�;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



N73152306505 11/20/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රතඹෙ� ක�ණානායක 

මහතාෙZ Kවස �ij ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152306506 11/20/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පධාන මා:ගෙය! දVS පස 

ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152306507 11/23/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙබෝeය ෙපො9 මා:ගෙP ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152306508 11/20/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙබෝපාගම රතඹෙ� මා�ෙ  

�ij ක!දට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152306509 11/24/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ක ම�ව�ත ෙපො9 

මා:ගය හා රණE� මාවත සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152306511 11/24/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP රතඹෙ� අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73182107504 11/21/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ග පහ මඩම ව�ත kයනෑ 

ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jය අසල ඇ� පැරs �ඩාගාර ෙගොඩනැv�ල 

නUකරණය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

D73152307505 11/21/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ග පහ Öඩග ��ල ගාම 

සංව:ධන ස_� ශාලාව ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය 

;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

D73152307506 11/21/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ය]කල මහEට ගෙ  

T.එ .ලයන� ච!දk� මහතාෙZ Kවස ද]වා යන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;�ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%



D73152307507 11/21/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කරණැක ��ල gසාන 

¸_යට යන ෙපො9 මාවෙ�  පැ� බැ ම ඉ�;�ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

D73152307508 11/21/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP මßපාලෙගොඩ ,ය]කල 

පධාන මßපාලෙගොඩ මැද පාරට අය� ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n 

කර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

D73152307509 11/21/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Öඩග ��ල ,ෙසෝමා 

මහ�_යෙZ Kවස අසල ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n කර 

සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

D73152308500 11/7/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය සභාවට අය� Kව!දම “ජය මාවත“ ප�සංස්කරණ 

;�ම

675,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

N73152308501 11/14/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ජා ඇල ජය!� 

Eද�ාලයට යන ෙපො9 මා:ගය කාපn ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 0% O 0%

N73152308502 11/14/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කඳාන ෙ�E� 

ෙසො�සා ෙපො9 මාවත කාපn ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 0% O 0%

N73152308503 11/16/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ජය�ගම උද�ාන මාවත 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152308504 11/16/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ගෙ!ෙගොඩ  Î.�. ජයg�ය 

ෙපො9  මාවෙ� ෙකලවර සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152308505 11/16/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  ඒකල ග පහ පාෙ: V9� 

ෙකො�ව මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



N73152308506 11/16/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කදාන බටගම �යා ෙ�ක�ය 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152308507 11/16/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බටගම ඉ�_!න 

ස�පකාරයට ඉ�� �ට _K!ෙදෝ� ජය�ලක මහතාෙZ Kවස 

අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152308508 11/16/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Kවාස Xරට යන පාෙ: 

පැ" �යස පළ� ප�මග සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152308509 11/16/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP _�ව!ෙගොඩ පාෙ: සමනල 

උ�සව ශාලාව ඉ���ට මාවෙ� අවස! ෙකළවර සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152308510 11/20/2017

ජා ඇල ෙජෝ! Ö�ස් Kවාස සං;:ණෙP ෙපො9 මා:ගය ඉ�� 

ෙකොටස කාපn කර සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152308511 11/20/2017

ජා ඇල ෙස!ට� සම: පා:] Kවාස සංÖ:ණෙP ෙපො9 අ"� 

මා:ගෙP ෙබෝ]V ලෑR �ගල සකස් කර ෙකො!�n දමා සංව:ධනය 

;<ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152308512 11/20/2017

ජා ඇල Eහාර ෙපො9 මාවෙ� ෙකලවර ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම

1,100,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152309500 11/7/2017

ව�තල පාෙ@�ය සභාවට  අය� වැRසර ���ගහව�ත ෙපො9 අ"� 

මා:ගය ඉ!ට:ෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152309501 11/7/2017

ව�තල පාෙ@�ය සභාවට අය� වැRසර ස්ටැ!R සමරEකම 

මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 පාර ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා 

සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



D73152309502 11/7/2017

ව�තල පාෙ@�ය සභාවට අය� වැRසර ෙව!ෙ@kව�ත ෙපො9 අ"� 

පාර ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

625,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73152309503 11/16/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකටඨාශෙP V�Vලාව ශා!ත 

ෙසබස්�ය! මාවෙ� රංh� මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152309504 11/16/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ß!ෙක!ද එ�ව� 

නානාය]කාර මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9  මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152309505 11/16/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP V�Vලාව ශා!ත 

ෙසබස්�ය! පාෙ: වමට ඇ� 1 වන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152309506 11/16/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP V�Vලාව ජානක 

නානාය]කාර මහතාෙZ Kවස අසල (පහල ව�ත හ!�ය) ෙපො9 

මා:ගයට සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152309507 11/16/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  ß!ෙක!ද Xෂ්පාරාම 

පාෙ: දVණට ඇ� 2 වන ප�මග අවසාන ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152309508 11/16/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP V�Vලාව පහලව�ත සර� 

මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152309509 11/16/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ß!ෙක!ද ආතර මහතාෙZ 

Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152310501 11/14/2017

මහර පාෙ@�ය සභා බල පෙ@ශෙP මාහරගම kට ඇKකn හ!�ය 

පාර තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

645,864.28         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



N73152310502 11/14/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ�ෙදsය ප�Rය පාරට 

ස බ!ධව ඇ� ෙනො. 70/y 1, දරණ ස්ථානෙP ඇ� ෙපො9 අ"� 

මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152310503 11/14/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ගෙ ��ල kට ෙ@වාල පාෙ: 

zට: 300 ] vයපg �යාK කඩය අසR! වමට ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n ;<ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152310504 11/14/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කඩවත, මහර �ෙZෙගොඩ 

දVණ ගාම ෙසේවා වසෙ  ස ෙබෝe Eහාරස්ථානය ඉ���ට පාෙ: 

zට: 200 ] පමණ ෙගොස් වමට ඇ� බෑNම සiත ෙපො9 පාර 

ෙකො!�n ;<ම.
450,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152310505 11/14/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඉහළ කරගහ�ණ රාජkංහ 

මාවෙ� 1 වැK ෙපො9 ප�මඟ අවසාන ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152310506 11/14/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Ï�ගම, yලවංශ මාවෙ� ක!ද 

උඩ පාෙ: ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152310507 11/14/2017

මහර පාෙ@Aය සභාවට අය� උ��ල රබ:ෙමෝල ෙපො9  මා:ගය 

ෙකො!�n ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152310508 11/14/2017

මහර පාෙ@Aය සභාවට අය� ;��ලවල පරාකම ෙපො9 මාවෙ� 

අeකා< මහතාෙZ Kවෙසේ kට ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n ඇ�<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152310509 11/14/2017

මහර පාෙ@Aය සභාවට අය� ;��ලවල නැෙගනiර, අeකා< 

මහතාෙZ Kවෙසේ kට �වර පාර ද]වා ෙපො9 මා:ගය තාර දමා 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152312500 11/23/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙගො� මහර gභදාරාම ෙපො9 

මාවෙ� අවසාන ෙකොටස ෙකො!�n ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



D73152312501 11/23/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක ම�ව�ත කම� 

මහතාෙZ Kවස අසල  ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;�ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152312502 11/23/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP  ක ම�ව�ත 04 වන ෙපො9 

ප�මග ෙකො!�n ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152312503 11/23/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ක ම�ව�ත ච!ෙදස්කර 

මහතාෙZ Kවස අසR!  ඇ� ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152312504 11/23/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP kයඹලාෙrව�ත ෙසේනාeර 

මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152313500 11/14/2017

කැළsය ,ෙප�යාෙගොඩ Uරkංහ මාවෙ� පළෙවK ප�මඟ ,�ංව�ත 

මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152413501 11/14/2017

කැළsය ,�ංග�ෙගොඩ ,උමvRය ෙපෙදස 02 වන පාෙ: �ij පධාන 

ඇලමා:ගෙP ෙබො]Vව හා පැ�බැ ම ඉ�;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73183113502 11/14/2017

කැළsය, �ල�jය, ෙපො9 gසාන ¸_ෙP ඇ"ලත ආදාහනාගාරය 

ෙත] මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;�ම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152413503 11/14/2017

කැළsය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP කැළsය, �ල�jය, 

බරනැස්ක!ද ෙපො9 පාෙ: එ� ² �යදාස මහතාෙZ Kවස අසR! 

යන ෙපො9 කාS ප@ධ�ය සකස් ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152313504 11/14/2017

කැළsය පාෙ@Aය සභාවට අය� කැළsය Eහාර මාවත අසල 

නාර!ගහව�ත ෙපො9 පාර ෙකො!�n ඇ�<ම

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



D73152321500 11/14/2017

ෙකොළඹ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 08 , ;"�ව�ත 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D73152321501 11/14/2017

ෙකොලඹ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොළම 05 ඇ�Ejගල 

මාවත අඹගහව�ත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

900,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D73152321502 11/14/2017

ෙකොළඹ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP, ෙතකාළඹ 06 නාගස්ව�ත 

පාර ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152321504 11/14/2017

මරදාන , ෙදවන මා¦ගාක!ද  පාෙ: අංක 04 kට Kවැkය!ෙZ 

ෙපො9 පාෙ: ඉ!ට:ෙලො] ග� ඇ�³ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152321505 11/14/2017

ෙදමටෙගොඩ, ෙF�වන පාෙ: ෙතෝමස් ෙපො9 ප�මඟ අංක 4/1 kට 4/2 

ද]වා Kවැkය!ෙZ  ෙපො9 පාෙ: ඉ!ට:ෙලො] ග� ඇ�³ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152421506 11/21/2017

ෙකොළඹ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අංක111 ව�ත, අ�9� 

හz� ෙකොළඹ 12 ව�ත i කාS ස X:ණෙය! අ»�වැTයා ;�ම 

හා කාS ආවරණ ෙය`ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

D73152323500 11/9/2017

x ජයව:ධනXර ෙකෝnෙn මi!දාරාම පාෙ: අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

x 

ජයව:ධනXර 

ෙකෝnෙn මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D73152324500 11/7/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙහෝක!දර දVණ 

ඇව�ෙහේන ,තලංගම වැව ඉ���ට අංක 479/ඒ “ෙගොEෙගදර“ ෙපො9 

අ"� මා:ගය ෙකො!�n කර කාS ප@ධ�ය  වැT��S ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152324501 11/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�ෙවල අංක 375/1 

ෙරොබn�ණව:ධන මාවත දVණ තලංගම යන R�නය යැ� Kවස 

ඉ���ට ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම. (එ�.ෙ].ධනපාල 

මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 මා:ගය)
1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව 0% O 0%



N73152324502 11/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�ෙවල අංක 117 ඒ , 

ෙරොබn�ණව:ධන මාවත , දVණ තලංගම යන R�නය යැ� 

ෙහේම!ත Kෂා! ෙපෙ:රා මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152324504 11/16/2017

ක�ෙවල තලංගම උ"ර �ධ හ�දා Kවාස සංÖ:ණය අසල kට 

බ ඩාරව�ත ෙගව� 20ට යන ෙපො9 මා:ගෙP කාS ප@ධ�ය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N73152324505 11/16/2017

ක�ෙවල, අ"�v�ය ෙබොර�ෙගොඩ ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N73152324506 11/16/2017

ක�ෙවල, අ"�v�ය ව�ගම �ණෙසේකර Eද�ාලය ඉ���ට ඇ� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N73152324507 11/16/2017

ක�ෙවල, ෙකොස්ව�ත ශා!� ෙපො9 මාවත පහළ ෙකොටෙසේ අංක 

149/7, එ .ඒ.ෙපෙ:රා මහතාෙZ Kවස අසල kට ඉ��යට ඇ� ෙපො9 

මා:ගෙP කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

D73152325500 11/7/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP තලව"ෙගොඩ ෙහෝක!දර 

පාර අංක 262 Kවස අසR! දVණට හැ� ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

D73152325501 11/7/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  තලව"ෙගොඩ ෙහෝක!දර පාර අනගා�ක 

ධ:මපාල මාවත (EකමkංහXර පහ�w  Kවාස ෙයෝජනා කමය 

ඉ���ට) ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n කර මා:ගය ප@ධ�ය 

වැT��S ;�ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

D73152325502 11/7/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP තලව"ෙගොඩ ෙහෝක!දර 

පාර T]ල!� ව�ත Kවාස ෙයෝජනා කමෙP ෙකො!�n කර අවස! 

කර ඇ� ස්ථානෙP kට මා:ගය ඇ"ලත ෙකොටස ෙකො!�n කර 

මා:ග rදධ�ය වැT��S ;�ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

D73152325503 11/9/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මහරගම දඹෙහේන පාෙ: 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%



D73152325504 11/9/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මහරගම ෙබෝගහEල පාෙ: 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

N73152325505 11/14/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකොnටාව දVණ රණkංහ 

ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

N73152325506 11/14/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප!K�jය Uර මාවෙ� 

අංක 58/1 දරණ Kවස ඉ���ට (කැ_ලස් මහතාෙZ Kවස) ඇ� ෙපො9 

අ"� මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

N73152325507 11/14/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප!K�jය Uර මාවෙ� 

"ක�ණා කඩය" අසR! ඇ� ෙපො9 අ"� මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

N73152325508 11/21/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP aල මහර පාෙ: එRග! 

ෙහෝ  Kවාස වලය යන ෙපො9 මා:ගය කාපn ෙයොදා සංව:ධනය ;�ම

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

N73152325509 11/21/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP න�ලව�ත ෙපො9 මා:ගෙP 

අ"� මා:ගය කාපn ෙයොදා සංව:ධනය ;�ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

D73152325510 11/21/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 320/3/1 තලව"ෙගොඩ පාර 

මා� ෙවල අ"� පාර කාපn අ"රා  සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

N73152425511 11/24/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP තලව"ෙගොඩ k�න!ද 

ෙජෝ�කාරාම  පධාන ෙපො9 මා:ගෙP  අංක 305 kට 306/² පgෙකොට 

ඉ��යට �ෙබන පැ�බැ ම ඉ�;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

N73152326500 11/17/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� ෙදiවල අෙපෝ!g ෙපො9 

පාෙ: ෙකලවර අංක 38/54/ඒ දරණ Kවෙසේ kට අංක 51/09 

ක�ෙ@රා ෙපො9 පාර ද]වා ෙපො9 මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%



N73152326501 11/17/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� ෙදiවල අ��Tය ප!සල 

පාර අංක 18 සහ 18 Î මැ�! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152326502 11/17/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� ර�මලාන ෙබෝe�]කාරාම 

ෙපො9 පාෙ: අංක 129/3 සහ අංක 129/4/ඒ Kවාස මා�! ඇ� ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152326503 11/17/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� ර�මලාන x ඥාෙ!!ද 

ෙපො9 පාර අංක 47/1 සහ අංක 49 මැ�! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D73152328500 11/7/2017

ෙමොර�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙමොර�ව ල]ෂප�ය 

ව�ප!ම අංක 90 දරණ Kවස අස³! මා� ×!ට:ස් ආයතනය  

ෙවත �ෙවන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D73152428501 11/7/2017

ෙමොර�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙමොර�ව, ෙකොරළවැ�ල 

මහEදාන පාර ෙහ!� ERය  ෙපෙ:රා මාවත ෙදපස  කාSව සැකyම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152329500 11/23/2017

කැස්බෑව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්ව:ණ ෙපෙදස ෙපො9 

මා:ගය කාපn ෙයොදා සංව:ධනය ;�ම

6,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

D73152330500 11/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP හබරකඩ දVණ x 

ලාලංකාර මාවෙ� �~ච උයන ෙපො9 මා:ගය ග� අ"රා තාර දමා 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D73152330501 11/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ��ලෙ�ගම 

ක�වල��ල මා:ගය තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D73152330502 11/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ව��ට මාKල උයන 11 

ෙපො9 මා:ගය තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



N73183130503 11/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ◌ා�ක  ෙකොnඨාශෙP ජ�තර gසාන ¸_ය  

මා:ගය තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D73152330504 11/9/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය සභාවට අය� කහ"�ව උ"ර ක�තා! ගයා� 

ෙපෙ:රා (සමÐ මාවත) ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D73152330505 11/9/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය සභාවට අය� ම�ෙ�ෙගොඩ ආk� උයන 5 වන 

ෙපො9 ප�මඟ සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D73152330507 11/9/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය සභාවට අය� ම�ෙ�ෙගොඩ ස�ගස් හං�ෙP 

ඇ�Ejගල ෙපො9 මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

N73152330508 11/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙගොඩගම ෙරොෂා! 

ම�රංග ෙපො9 මාවත තාර දමා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

N73152330509 11/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP k@ද��ල X�9 මාවත 

එෙගොඩ ෙමෙගොඩ යාෙවන ෙවල ෙකොටස සහ එම ෙපො9 මාවෙ�ම 

�ල kට k@ද��ෙල! ආර භවන ෙකොටස ග� අ"රා තාර දමා 

සංව:ධනය ;<ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D73152330510 11/23/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙහෝමාගම ජ�තර පාසල 

අසR! ඇ� ෙපො9 මා:ගෙP අවසාන ෙකොටස කාපn ෙයොදා 

සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

N73152331500 11/14/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙපෝෙ: ගා�ලෙZ ෙපො9 

මාවත තාර දමා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152331501 11/14/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙන�ව�"�ව 

ෙද�ගහල!ද ෙපො9 පාර ෙකො!�n ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



N73152331502 11/14/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 436 ක�අZගල, 

g9වැ�ල,අ»�ෙහේන ෙපො9 මා:ගය ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152331503 11/14/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 432 Î ෙකොටහැර ෙපො9 

පධාන මා:ගය ෙකො!�n ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152331504 11/14/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 459 ඉහප ෙබෝෙr, 

ෙබෝෙපව�ත ෙපො9 පාර ෙකො!�n ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73152332500 11/14/2017

ෙකොළඹ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකnඨාශෙP ෙකොළඹ 06, ෙපෙ:රා මාවත 

 තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

N73152341500 11/24/2017

පාන9ර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP වලාන �ස්ස  ෙපො9 මාවත 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152341501 11/24/2017

පාන9ර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වලාන ර"ව�ත පජාශාලාව 

ඉ�� �ට ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152341502 11/24/2017

පාන9ර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙගොරකෙපොල gරම� 

ෙපෙදස (ෙපො9 මා:ගය) ඉ�� ෙකොටස සංව:දනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152341503 11/24/2017

පාන9ර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටටාහෙP ෙබ]ෙ]ගම 

ෙදොඩ!ගහව�ත ෙපො9 පාර සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73152342500 11/14/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙමොෙරො!"�ව ත�ණ 

ෙසේවා මාවෙ� K�ෙකත පළ� ප�මග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n 

;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%



D73152342501 11/14/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙමොෙරො!"�ව බටෙහේන 

මා:ගෙP මං�ලා මහ�_යෙZ Kවස ඉ���j! ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73152342502 11/14/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  ෙකෝ�යාව�ත 08 ෙවK 

ප�මග ග� අ"රා තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73152342503 11/14/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙකෝ�යාව�ත 10 ෙවK 

ප�මග ග� අ"රා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152342504 11/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙමොෙරො! "�ව උ"ර ගාම 

Kලධා< වසෙ  හ�ත උයන පධාන ෙපො9 පාර ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152342505 11/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙපොහ@දර��ල බටiර ගාම 

Kලධා< වසෙ  k@ධාෙ�ප ෙහෝටලය අසR! �{දට �ෙවන 

මා:ගෙP පධාන  ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n දමා සංව:ධනය 

;<ම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152342506 11/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙමොෙරො!"�ව දVණ ගාම 

Kලධා< වසෙ  ෙමොෙරො!"�ව ස්ෙnn පධාන ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152342507 11/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මහ�]ම ගාම Kලධා< 

වසෙ  V�!ද ගාමයට � ජයව:ධනXර මා:ගෙP kට �Eෙසන 

පධාන ෙපො9 පාර ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152342508 11/17/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 716 ² Eෙ½ර�න ව�ත 

ගාම Kලධා� වසෙ  Eෙ½ර�නව�ත 03 වන ප�මග සහ 04 වන 

ප�මග යා කරන ෙපො9 හරස් මා:ගය තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

N73152342509 11/17/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 727/ඒ අ�Eස් ව�ත ගාම 

Kලධා� වසෙ  අ�Eස් ව�ත වටරNම පාෙ: මානගඩ කඩය අසල 

මා:ගය තාර දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%



N73152342510 11/17/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 723/එෆ් ෙ�]කව�ත ගාම 

Kලධා� වසෙ  ප!Kල හ!�ෙP පළෙවK ෙපො9 හරස් මා:ගය තාර 

දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

N73152342511 11/17/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP 718 එතනමඩල ගාම 

Kලධා� වසෙ  ෙගොරකගහව�ත 04 වන ප�මග ෙපො9 මා:ගය තාර 

දමා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

D73152343500 11/14/2017

බ ඩාරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මහEල ෙහොරණ 

පාෙර! ආර භවන ෙ].h.ෙමෝට:ස් ආයතනය �ij ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n අ"රා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73152343501 11/14/2017

බ ඩාරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ම9�jය 7වන ප�මග 

ෙකො!�n අ"රා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73152343502 11/14/2017

බ ඩාරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ;ෙද��jය 

ක�V�!ද පාෙ: රබ: ෙමෝල ෙගදර අසR! ඇ� ෙපො9 අ"� 

මා:ගය ෙකො!�n අ"රා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73152343503 11/14/2017

බ ඩාරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  ර�ගම බටiර අ]කර 

8 ෙපො9 මා:ගය (gනා_ ව�ත) ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152343504 11/14/2017

බ ඩාරගම ෙහොරණ පාෙ: Eදාගම හ!�යට ෙමහා වමට ඇ� ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152343505 11/14/2017

බ ඩාරගම කැස්බෑව පාෙ: ග ම!�ල ප!සල අසල කහටගස් 

හ!�ය ෛමì ෙපො9 පාර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152343506 11/14/2017

බ ඩාරගම කැස්බෑව පාෙ: රණE� ෙ ලකර�න Ï�යආර~p ෙපො9 

මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%



N73152343507 11/14/2017

Eදාගම හ!�ෙය! ෙහොරණ ෙදසට දVණට ඇ�  පළ� ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73183144500 11/7/2017

ෙහොරණ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ,;�ව�"�ව තාරකා 

ෙසවන පජා ශාලාෙF සංව:ධන කට�" සදහා

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73134245500 11/7/2017

ම9රාවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වරකාෙගොඩ Æ;යනක!ද 

බටiර පානෙපෙ:�ව පෙ@ශෙP ජනතාව උෙදසා පාaය ජල 

පහgක  ලබා ගැaම සදහා ව"ර ටැං;ය] ඉ�;�ම

985,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N73152346500 11/20/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 813 ෙකොබවක දVS ගාම 

Kලධා< වසෙ  ;�මැjවලකඩ එ බරගල x සමංෙබෝe 

Eහාරස්ථානෙP පෙFශ මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

N73152347500 11/20/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 801 ඒ ව�ගම ගාම Kලධා< 

වසෙ  ෙ@වාෙ�ගම gසාන ¸_ය ෙපො9 මා:ගය Eමලදාස මහතාෙZ 

Kවස අසල kට ෙකො!�n ;<ම

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152347501 11/20/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 728 ඊ ගාම ෙසේවා වසෙ  

අ]කර 33 ෙබෝWවල �9 මැ9ර ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152347502 11/21/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ව��නම අංක 800/1 

ගාම Kලධා� වසෙ  ව�රබඩ පහළ w�පාත කැVණ ල!ද ෙපො9 

ඉඩෙ  ෙපො9 මා:ගය තාරෙයොදා සංව:ධනයක ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73152348500 11/14/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙ��වල මහෙකොස් ගස් 

හ!�ෙP  ප�³ය පාෙ: අංක 62 kට අංක 62 ² Kවස ද]වා ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව 0% O 0%

D73152348501 11/14/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මාRගාෙහේන පාසල පාෙ: 

අ�9� රසා] හ½hයා: මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙමොෙහොම� 

මහතාෙZ Kවස ද]වා N ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව 0% O 0%



D73152348502 11/14/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙ��වල කංකානංෙගොඩ 

ෆස්ල: මහතාෙZ Kවස පෙ@ශෙP kට කංකානංෙගොඩ පාර ද]වා N 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව 0% O 0%

D73152348503 11/14/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ��ගම yනව�ෙ� 

මස්h� පාෙ: ෆNම`! මහතාෙZ Kවස සහ තව� Kවාස �ij  ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව 0% O 0%

N73152348504 11/16/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අය� ක!ෙදEහාර යj 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව 0% O 0%

N73152348505 11/16/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ග�ෙහේන ගාමෙසේවා 

වසෙ  gk� මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව 0% O 0%

N73152348506 11/16/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වැR�jය �;ය ඉ���j! 

ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව 0% O 0%

N73152349500 11/14/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 771 ඒ කැෙපnjගහල!ද 

ගාම Kලධා< වසෙ  �ij කැrෙපnjයගහල!ද පධාන පාර ග� 

තාර දමා අ��වැTයා ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

N73152349501 11/14/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 804 ඒ වැRමානාන ගාම 

Kලධා� වසෙ  කඩවත, �]ෙහේන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

N73152349502 11/14/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 805 Î වෑ�තෑව ගාම 

Kලධා< වසෙ  ෙරෝහ� ෙපො9 පාර පරණ ෙZn�ව අසල kට ග� 

තාර අ"රා සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

N73152349503 11/14/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 805 ම"ගම නැෙගනiර 

ගාම Kලධා< වසෙ  බ ඩාරනායක මාවෙ� ෙකොT"ව]V කඩය 

අසR! ශා!ත ෙජෝ:½ ව�ත ෙදසට ඇ� ෙපො9 මා:ගෙP ව පසට 

ඇ� �යෙසේන මහතාෙZ Kවස ෙදසට Eiෙදන ෙපො9 මා:ගය ග� 

තාර අ"රා සංව:ධනය ;<ම
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%



N73152349504 11/20/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 805 y දVS ප�Rයෙගොඩ ගාම 

Kලධා< වසෙ  බාRකා ෙපො9 පාර පළ� ෙපො9 ප�මඟ ෙකො!�n 

;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

N73152349505 11/17/2017

ම"ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 804 ගාම Kලධා� වසමට 

අය�,වැ�ක!දල ෙබෝeය ෙපො9 පාර ෙකො!�n ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

N73152349506 11/17/2017

ම"ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 775 ගාම Kලධා� වසමට 

අය� zගම උඩෙZව�ත ෙපො9 පාර, ෙකො!�n ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

N73152349507 11/17/2017

ම"ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකො�ාශෙP 776 ඒ ගාම Kලධා� වසමට 

අය� ල@9ව ෙවදගහව�ත ෙපො9 පාර ෙකො!�n ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

N73152349508 11/17/2017

ම"ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 806 ගාම Kලධා� වසමට 

අය� ඉ@දෙගොඩ නැෙගනiර ධ:මපාල ගම ෙදවන ප�මග ෙපො9 

මා:ගය ෙකො!�n 

;�ම

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

N73152349509 11/17/2017

ම"ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 804 ගාම Kලධා� වසමට 

අය� ෙවෝග! ව�ත ඉහළ ෙකොටස පාසල අසල ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

D73152350500 11/23/2017

අගලව�ත පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බැrjස් ෙ@වස්ථානයට 

යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

N73152350501 11/7/2017

අගලව�ත පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අගලව�ත කැVණවල 

මහ VWර මා:ගය ෙකො!�n ;�ම

1,280,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

N73152350502 11/20/2017

අගලව�ත ව9ර�බ ගාමෙසේවා වසෙ  ඉහළක!ද ෙදවන අ�යර ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%



N73152350503 11/20/2017

අගලව�ත අංක 829/y ෙ�රගම ගාමෙසේවා වසෙ  ෙ�රගම ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

D73152350504 11/24/2017

අගලව�ත පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ම:E! සමරනායක 

ෙපො9 මාවෙ� අගලව�ත මහජන �ඩාංගනය අසල kට ඉ��යට ඇ� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73152351500 11/7/2017

වල�ලාEට පාෙද�ය සභාවට අය� මාලෙ� ෙකොiලෙදKය පාර 

දයාන!ද මහතාෙZ Kවස අසල kට ඉ��යට ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව 0% O 0%

N73152351501 11/20/2017

වල�ලාEට අංක 778/ඒ මාකල!දාව ගාම ෙසේවා වසෙ  උ���ල 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

N73152352500 11/20/2017

පාR!ද�වර අංක 834/T යV�jවල ගාමෙසේවා වසෙ  ��ලතැෙ� 

ෙපො9 මා:ගෙP කYබෑNම සiත ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර 0% O 0%

N73152465500 11/13/2017

ක�තර �ස්ì]කෙP ගංව"ර හා නායයෑ  ෙහේ"ෙව! හාKයට ප�N 

පෙ@ශවල Kවැkය!ෙZ වැk;¦ ප@ධ� ඉ�;�ම හා 

ප�සංස්කරණය ;�ම

54,200,000.00    ප.පා.ෙකො.

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

F71385801001 4/6/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  

ක�වැ�ෙ�ගම, ෙතොj�ලගහව�ත �ij එ]ස� කා!තා 

මරණාධාර හා gභසාධක ස �ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     49,466.12         99% I 100%

F71385801002 3/31/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පතvෙගොඩැ�ල 

�.ආෙරෝග� මාතා ෙ@වස්ථාන අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     30,000.00         100% I 100%

F71385801003 4/7/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%



F71385801004 5/4/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා  උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     294,000.00       98% I 100%

F71385801005 5/17/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     199,160.00       100% I 100%

F71385801006 6/1/2017

�Nල�jය   පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     89,201.20         99% I 100%

F71385801007 6/1/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     99,407.40         99% I 100%

F71385801008 6/16/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     89,201.20         99% I 100%

F71385801009 7/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     49,726.05         99% I 100%

F71385802001 3/31/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp කටාන, කඳවල _සෙ  

අවමංගල�ාධාර  ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     29,851.66         100% I 100%

F71385802002 6/1/2017

කටාන  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     89,608.56         100% I 100%

F71385802003 6/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ෙකො�ෙගොඩ සමv 

අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     24,854.00         99% I 100%



N71385802004 7/19/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

F71385803001 5/4/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 9!ගා��jය gභසාධක 

අෙන�න�ාධාර මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     29,851.66         100% I 100%

F71385803002 5/4/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp එ]ස�  gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     29,666.00         99% I 100%

N71385803004 9/8/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකො~pකෙ�, ෆා�මා පාර, අංක දරණ  

zග/4/සං/166 Rයාප�ංp ම!p gහද එක�" gභසාධක මා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 0% O 0%

N71385803005 10/11/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කෙඩො�කැෙ� 2 වන අ�යර 

මරණාධාර හා gභසාධක ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     29,500.00         98% I 100%

F71385804001 3/31/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp _�ව!ෙගොඩ, 

යjෙහේන k�සEය කා!තා  gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ 37,490.00           30,000.00         100% I 100%

F71385804002 5/17/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     49,998.00         100% D 80%

F71385804003 6/1/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,807.60         100% D 80%

N71385804004 8/11/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     49,490.00         99% C 60%



N71385804005 9/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     24,352.62         24% D 80%

F71385804006 10/25/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,767.39         100% D 80%

F71385805001 4/7/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

345,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     344,999.66       100% I 100%

F71385805002 5/4/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා  උපකරණ ලබා `ම

265,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

F71385805003 5/17/2017

z<ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     6,948.00           14% B 35%

N71385805004 8/11/2017

z<ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     49,504.50         99% I 100%

N71385805005 9/12/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     99,698.45         100% I 100%

N71385805006 10/3/2017

z<ගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා  උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

F71385806001 3/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,926.00       100% I 100%



N71385806002 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල 

Eෙශේෂ අවශ�තා ඇ� ද�ව!ට ඔN!ෙZ ෛදKක hEතය පහg 

කරවන Eෙශේ°ත උපකාරක උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% Q 0%

F71385806003 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

F71385806004 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

F71385806005 3/31/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp KnටWව, 

ර!ෙපොVණගම ඒ/ඒ/10 කලාපෙP අෙන�න�ාධාර හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     30,000.00         100% I 100%

F71385806006 8/11/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�  සඳහා උපකරණ ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ  අ�ණා 

ඇත )

340,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

F71385807001 5/4/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉ�ෙගො�ල ශා!ත �� 

gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

F71385807002 5/17/2017

ග පහ  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ජාඇල, මාෙ]Eට එක�"  

මරණාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     29,534.36         98% I 100%

F71385807003 7/4/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,742.08         99% I 100%

N71385807004 11/20/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,745.54       100% I 100%



N71385807005 8/11/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම ( එ] ස_�යකට �.40000/- බැv! )

320,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

N71385807006 8/11/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 1. ග පහ, බැ Tය��ල 

gහද gභසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස_�ය, 2. ග පහ, 

බ ඩාරව�ත, j;� රාජ මාවත එ]ස� gභසාධක ස_�ය හා 3. 

ග පහ, ගෙ!��ල, පහල යාෙගොඩ මහව�ත  සමv gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය යන  ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම ( එ] 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     149,776.56       100% I 100%

F71385808001 3/29/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,623.00       100% I 100%

F71385808003 5/4/2017

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ශා!ත ]ෙෂේEය: 

මරණාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% C 60%

F71385808004 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp 1. »:9 මාතා gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය හා 2. නාරංෙගොඩපා�ව එ]ස� Xන�ව:ධන 

gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය යන ස_� සඳහා  උපකරණ ලබා 

`ම - එ] ස_�යකට �.30000/- බැv!
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

F71385808005 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp රාගම, ෙපො�ෙහේන පජා 

gභසාධන හා අෙන�න�ාධාර මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

F71385808006 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp රාගම, ෙපොTU VWර 

එ]ස� මරණාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,851.00         100% I 100%

F71385808007 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පා�මා අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     30,000.00         100% I 100%

F71385808008 7/11/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ පN� වල Eෙශේෂ 

අවශ�තා සiත X@ගල�! ෙලස ඇE`මට ෙනොහැ;ව kjන 

X@ගල�! හට ඔN!ෙZ ෛදKක hUතය පහg කරවන Eෙශේ°ත 

උපකරණ ෙලස ෙරෝද X� ලබා `ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%



N71385808009 7/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  අංක  181/h දWව  වසෙ  

ශා!ත ආනා  මරණාධාර හා gභසාධක ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,851.00         100% I 100%

N71385808010 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ජාඇල, වෑවල, මහව�ත 

අ�මාK gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

N71385808011 8/24/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කඳාන, ප�Rයව�ත, ග� 

ෙ�E� ෙසො�සා �යතම මරණාධාර හා gභසාධක ස_�යට උපකරණ 

ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

N71385808012 9/19/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N71385808013 10/11/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 1. අ�නවාරාම 

අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය හා 2. g9වැ�ල රණkංහ  

අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය යන ස_� සඳහා උපකරණ 

ලබා `ම - එ] ස_�යකට �.30000/- බැv!
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% C 60%

F71385809001 3/31/2017

ව�තල  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     60,000.00         100% I 100%

F71385809003 6/16/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp i]ගහව�ත එ]ස� 

gභසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,831.55         100% I 100%

N71385809004 11/10/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභපත!න!ෙZ 

මරණාධාර හා gභසාධක ස_�යට උපකරණ  ලබා `ම

8,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

F71385810001 10/17/2017

මහර පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp මහර, උ��ල නැෙගනiර, 

ලංkයාව�ත gහද කා!තා  මරණාධාර  හා gභසාධක ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%



F71385810002 5/4/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ගැ�S එ]ස� gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

F71385810003 6/6/2017

මහර   පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp කැළsය, නා"�ව, y/ස 

ස්ව:ණමා³  කා!තා අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

F71385810004 7/4/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

F71385810005 7/4/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 296 ² ගාමෙසේවා වසෙ  �ij 

එ]ස�ගම එ]ස� අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

N71385810006 7/20/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%

N71385810007 8/19/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

N71385810008 10/24/2017

මහර  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% O 0%

F71385811001 3/29/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     199,300.00       100% I 100%

F71385811002 3/31/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     99,415.00         99% D 80%



F71385811003 7/4/2017

ෙදො ෙr   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     25,000.00         100% I 100%

N71385811004 7/20/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙදො ෙr, ��වල, ෙදKයව�ත, 

අංක : 124/1 �ij ��වල එ]ස� අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

F71385812001 3/31/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     30,000.00         30% H 100%

F71385812002 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     349,715.22       100% I 100%

F71385812003 7/3/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ඉහළ wය!Eල එක�" 

gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%

N71385812004 8/8/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     60,000.00         50% H 100%

N71385813005 7/20/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     49,710.00         99% I 100%

F71385813006 10/10/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  වනවාසල Xරාණ  

Eහාරස්ථ සරණ gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

N71385813008 10/24/2017

කැළsය   පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%



F71385821001 5/23/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 59,334.00           59,334.00         99% I 100%

N71385821002 8/1/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp kහළ අඩහැරය gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 45,000.00           45,000.00         100% I 100%

F71385822001 6/30/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය 

පව:ධනය උෙදසා   505/A ම�Xර ගාම Kලධා� වසෙ  Rයාප�ංp 

�]ගහව�ත gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% H 100%

F71385822002 8/21/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය 

පව:ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

N71385822003 8/22/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා  Rයාප�ංp ෙන�  ෙපොVණ gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය 

සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

F71362824001 5/12/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැTග�ව මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාවට 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F71362824002 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මාලෙ� gkලාරාම පාර ෙසෞඛ� 

මධ�ස්ථානයට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F71385824003 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙකොරෙතොට එ]ස� gබසාධන හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%

F71385824004 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp වැREට එ]ස� gබසාධන හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,831.32         99% I 100%



F71385824005 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp උ"� ෙහෝක!දර එ]ස� gබසාධන හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%

F71385824006 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp නවග�ව එ]ස� gබසාධන හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,841.96         99% I 100%

F71385824007 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙහේවාගම ෛම´ gබසාධන හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,682.12         99% I 100%

F71385824008 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙහෝක!දර දVණ අංක 01 gබසාධන හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%

F71385824009 5/23/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     89,948.01         100% I 100%

F71385824010 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා   ෙනො 109/03,ßනැjVWර තලංගම උ"ර බ�තර��ල 

Rයාප�ංp එ]ස� gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%

F71385824011 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp  208/C  ඉහල ෙබෝ_�ය සමv gභසාධන හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,872.65         100% I 100%

F71385824014 6/7/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F71385824015 7/10/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභ සාධක හා මරණාධාර ස_� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම 

 
90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     89,676.41         100% I 100%



N71385824016 7/19/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp පැලව�ත,E�තXර gභ සාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,841.96         99% I 100%

N71385824017 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙහෝක!දර නැෙගනiර ශා!ත කැත�!ව�ත 

gබසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,849.77         100% I 100%

N71385824019 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp තලංගම උ"ර gබසාධක හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     40,000.00         100% I 100%

N71385824020 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා අංක 276/D අරඹව"ෙගොඩ පහල ෙබෝ_�ය Rයාප�ංp  

අරඹව"ෙගොඩ gබසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     30,000.00         100% I 100%

F71385824021 7/27/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.අ�යර 

2 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     59,955.52         100% I 100%

N71385824022 8/1/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

N71385824023 8/9/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp මාලෙ� gkතXර gබසාධක හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     19,216.00         96% I 100%

F71385824024 9/26/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙහෝක!දර උ"ර පග� gබසාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,978.00         100% I 100%

N71385824025 8/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

340,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%



N71385824026 9/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp ෙහෝක!දර දVණ ඇව�ෙහේන gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     19,773.00         99% I 100%

F71385824027 11/15/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp iWටාන,තලංගම උ"ර, gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

F71385824028 10/28/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙගොඩැ�ලව�ත එ]ස� gභසාධන හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     24,875.56         100% I 100%

F71385825001 4/18/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp gභ සාධන මරණාධාර ස_� ෙවත උපකරණ ලබා�ම 

 

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

F71385825002 5/3/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp � ජයව:ධනXර _�හාන gබ සාධන 

හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,294.00         98% I 100%

F71385825003 10/12/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp 531 ප!K�jය උ"ර ගාම Kලධා� වසෙ  

කැ!දෙහේනව�ත gභසාධන හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ 

ලබා�ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

F71385826001 5/23/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

N71385826003 6/30/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

N71385826004 8/23/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරාග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම (30,000 බැv! 7කට)

210,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%



F71385827001 5/23/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     60,000.00         100% I 100%

F71385827002 6/30/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා   අංක 27,භා�ය මාවත,ක�ෙබෝEල ,ෙදiවල Rයාප�ංp  

gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම. 

 
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     25,000.00         100% I 100%

F71385828001 4/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

F71385828002 4/10/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය උෙදසා ෙතෝරා 

ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,539.46           99,539.46         100% I 100%

F71362828003 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ ආබාeත 

X@ගලය!ෙZ ෙසෞඛ� ත�වය වැT ��S ;�ම සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 97,980.00           -                   0% C 60%

F71385828004 9/12/2017

ෙමොර�ව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය උෙදසා 

ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp  gභ සාධන හා මරණාධාර ස_� ෙවත 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 159,480.72         159,480.72       100% I 100%

F71385828005 10/11/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය උෙදසා Rයාප�ංp 

V�වා��ල ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ ගා_ය gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

F71385829001 4/28/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය උෙදසා 

ෙතෝරාග� Rයාප�ංp gභ සාධන හා මරණාධාර ස_� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,295.20         98% I 100%

F71385829002 9/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා  ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gබසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 

 
885,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% O 0%



F71385829003 5/30/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

F71385829004 6/7/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙබො�ලැස්ග�ව,ත�ගහව�ත මාවත,එ]ස� 

Kවැkය!ෙZ gභසාධන හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,000.00         97% I 100%

F71385829005 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභ සාධක හා මරණාධාර ස_� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම 

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     149,659.85       100% I 100%

F71385829006 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධන පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp මා ෙr,Eශ්වකලාව එක�" gභ සාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,950.00         100% I 100%

F71385829007 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධන පව:ධනය උෙදසා 

ස:ෙවෝදය මාවත,මඩපාත Rයාප�ංp  ස:ෙවෝදය මාවත ත�ණ 

වැTij gභ සාධක හා මරණාධාර ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,950.00         100% I 100%

N71385829008 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධන පව:ධනය උෙදසා  

Rයාප�ංp බටiර ඇ�Fවල ෙහේනව�ත එ]ස� gභ සාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,811.00         99% I 100%

N71385829009 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධන පව:ධනය උෙදසා  

Rයාප�ංp " ෙබෝEල,�¦ය!දල, ෛම´ gභ සාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,201.40         97% I 100%

N71385829010 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධන පව:ධනය උෙදසා  

ෙපො�ෙහේන,මඩපාත Rයාප�ංp ෙපො�ෙහේන එ]ස� gභ සාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,201.40         97% I 100%

N71385829011 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධන පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp මාක!දන බටiර iත_"ගම gභ සාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,188.22         97% I 100%



N71385829012 7/19/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභ සාධක මරණාධාර ස_� ෙවත උපකරණ 

ලබා�ම 

 

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

N71385829013 8/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා  ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gබසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N71385829014 9/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp 

මාක!දන

 

,මඩපාත x සංක�ප gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,000.00         58% I 100%

N71385829015 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp කැස්බෑව දVණ E�තXර gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N71385829016 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp gවාරෙපොල හැTගම gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

F71385829017 9/25/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා �.එ~.ෙපෙ:රා මාවත,ර�තන�jය,ෙබොරලැස්ග�ව 

Rයාප�ංp ර�තන�jය එ]ස� පජා ෙසේවා gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

F71385829018 11/13/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp කැස්බෑව gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය ෙවත උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

F71385829019 11/15/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

F71385829020 11/24/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp මා ෙr උ"ර k�මංගලව�ත gහද gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%



F71385830001 4/4/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F71385830002 5/3/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 200,000.00         -                   0% D 80%

F71385830003 5/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     57,000.00         95% I 100%

F71385830004 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙගොඩගම සහන ෙසේවා gබසාධන හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,961.00         100% I 100%

F71385830005 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ගලEලව�ත gබසාධන හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,725.00         99% I 100%

F71385830006 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ;�ව�"�ව,X�9 උයන එ]ස� gබසාධන හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,725.00         99% I 100%

F71385830007 6/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා   අංක 218/13/A සමv මාවත වෑතර ෙපො�ගස්ඕEට 

Rයාප�ංp එ]ස� gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,575.00         98% I 100%

F71385830008 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp මැදම Tය එ]ස� gභසාධන හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     30,000.00         100% I 100%

N71385830011 7/25/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp kයඹලාෙගොඩ එ]ස� gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

24,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     23,925.00         100% I 100%



F71385830012 7/27/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N71385830013 8/21/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා  ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gබසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N71385830014 9/12/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp 139/1 පාලගම එ]ස� gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

F71385830015 9/25/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙරො_ය� මාවත Rයාප�ංp ත�ණ කැළ gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

F71385830016 11/1/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp පනාෙගොඩ නැෙගනiර ගාම Kලධා� වසෙ  

ත�ණ කැල ද!සැ� gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% O 0%

F71385830017 11/1/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp කදනව�ත ශ]� _ත�ව gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F71385831001 4/4/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F71385831002 4/4/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ඉ/ෙකොස්ගම gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,932.00         100% I 100%

F71385831003 4/4/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp "!නාන මහක!ද gහද  gභසාධන හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,799.50         100% I 100%



F71385831004 4/4/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp Vඩගම මැං�ස්ව�ත එ]ස� gභසාධන හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% B 35%

F71385831005 5/30/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     149,837.40       100% I 100%

F71385831006 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp ක�ෙගොඩ දVණ gබසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F71385831007 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp මාව�ගම gබසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

N71385831008 7/10/2017

kතාවක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභ සාධක හා මරණාධාර ස_� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

G71385831009 9/12/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp 25/4 ෙහොKට! ෙපෙදස ජනෙසේත gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F71385832001 10/9/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ස්වශ]� පජා gබසාධන හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

 
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% I 100%

F71385832002 9/4/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     60,000.00         200% I 100%

N71385832004 8/8/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%



F71385832005 9/19/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp නැ.ෙකො. �¦Y සරණ පජා ස�කාරක මරණාධාර 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

F71385833001 5/30/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% C 60%

F71385833002 6/14/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp " ෙමෝදර x �නරතනාරාම එ]ස� gබසාධන හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     19,492.00         97% I 100%

F71385833003 7/10/2017

පා9]ක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභ සාධක හා මරණාධාර ස_� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

280,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

N71385841002 6/1/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා`ම.

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% C 60%

N71385841003 9/12/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක: 671 ඒ ෙගොරකාන 

පාන9ර වසෙ  gහද වැTij  gබ සාධක හා මරණාධාර ස_�යට 

අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% C 60%

F71385841004 6/16/2017

පාන9ර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක: 17, ෙබෝe�]කාරාම 

පාර, න�ල�ව x ජයෙබෝe ෙබෞ@ධ gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�යට rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     24,882.00         100% I 100%

F71385841005 6/16/2017

පාන9ර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පාන9ර _�ව!�jය 

අෙන�ෝන�ාධාර, gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට rලාස්j] X� 

ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     19,462.08         97% I 100%

F71385841006 6/16/2017

පාන9ර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp iරන එ]ස� පෙරෝපකාර 

සහ අවමංගල�ාධාර ස_�යට rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     24,882.00         100% I 100%



F71385841007 6/16/2017

පාන9ර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක 53/2, සමv ෙපෙදස, 

ස�]කා��ල, ෙකෙස�ව�ත අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක 

ස_�යට rලාස්j] X� ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     19,462.00         97% I 100%

F71385841008 6/16/2017

පාන9ර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක: 22, ඉ!දෙජෝ� 

මාවත, iරන පාර, පාන9ර, gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට 

rලාස්j] X� ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     19,734.00         99% I 100%

F71385841009 6/16/2017

පාන9ර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ෙනො:04, k�වා මාවත, 

�ංවල, පාන9ර k�වා මාවත එක�" gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�යට rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     24,327.00         97% I 100%

F71385842001 11/21/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා  උපකරණ ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% Q 0%

F71385842002 4/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �:ණ ආබාeත X@ගලය!ට Eෙශේ°ත 

උපකාරක  උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%

N71385842003 6/1/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා`ම.

 
240,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 239,508.00         239,508.00       100% C 60%

F71385843001 4/18/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp සහන gභ සාධක 

ස_�යට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     29,294.00         98% I 100%

F71385843003 4/18/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp y/ස වYරා��ල 

ස:ෙවෝදය ශමදාන gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට අවශ� 

උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     29,975.00         100% I 100%

F71385843004 9/12/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක 657 පනාෙr 

gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     29,294.00         98% I 100%



F71385843005 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

N71385843006 6/1/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා`ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,799.00         100% I 100%

N71385843008 6/9/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Vඩා අ�]ෙගොඩ 

ෙද�ගස්ව�ත gබ සාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා අවශ� කර� 

ලබන rලාස්j] X� ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     29,193.00         97% I 100%

N71385843009 6/13/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග�  Rයාප�ංp 

අවමංගල�ාධාර ස_�යකට උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

F71385843010 6/16/2017

බ ඩාරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp KFඩාව එ]ස� 

gභසාධක හා මරණාධාර  ස_�යට rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     24,899.00         100% I 100%

F71385843011 8/19/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

N71385843012 8/24/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,800.11         100% I 100%

F71385844002 4/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gබ සාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     44,673.00         99% I 100%

N71385844003 6/13/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග�  Rයාප�ංp  Rයාප�ංp 

අවමංගල�ාධාර ස_�යකට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00         100% I 100%



F71385844004 9/11/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ  ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% C 60%

F71385845001 4/25/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

F71385845002 8/19/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% A 10%

F71385845003 9/11/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ  ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

F71385846001 4/25/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     49,410.00         99% I 100%

F71385846002 8/19/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

F71385846003 9/11/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ  ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     199,650.00       100% I 100%

N71385846004 11/15/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභ සාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල 0% O 0%

F71385847001 7/3/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� 

සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     124,425.25       100% H 100%



N71385847002 6/1/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධන හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම මÐ! gභසාධන 

කට�" පව:ධනය ;<ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     29,193.00         97% I 100%

F71385848001 3/29/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 149,600.00         149,600.00       100% I 100%

N71385848002 6/1/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 99,330.00           99,330.00         99% I 100%

N71385848003 6/1/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා`ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 49,600.00           49,600.00         99% I 100%

N71385848004 6/13/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග�  Rයාප�ංp 

අවමංගල�ාධාර ස_�යකට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 29,260.00           29,260.00         98% I 100%

F71385849001 6/1/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

N71385849002 6/1/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා`ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

N71385849003 6/13/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර ස_� 3] 

සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

F71385849004 9/11/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ  ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%



N71385849005 11/15/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභ සාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

F71385850001 8/8/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධන හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා X� ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,410.00         99% I 100%

F71385850002 8/8/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අවමංගල�ාධාර ස_�ය] සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% H 100%

F71385850003 8/19/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     299,388.00       100% I 100%

N71385850004 10/14/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභ සාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     199,836.00       100% I 100%

F71385851001 3/29/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධන හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     99,532.00         100% I 100%

F71385851002 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධන හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා X� ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     99,356.00         99% I 100%

F71385851003 9/11/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ  ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%

N71385851004 10/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභ සාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%



N71385852001 6/1/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� 

සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම.

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

F71385852002 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධන හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා X� ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

N71385852003 10/14/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභ සාධක හා 

මරණාධාර ස_� සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

F71385853001 4/18/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp හ�ෙතොට, බටiර 

හ�ෙතොට gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට අවශ� උපකරණ 

ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     29,472.00         98% I 100%

F71385853002 4/18/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මාද ෙr හ�ෙතොට ³ය 

ව�ණ කා!තා gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට අවශ� උපකරණ 

ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     29,187.00         97% I 100%

F71385853003 4/25/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     49,790.00         100% I 100%

F71385853004 8/8/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP V!න!"ඩාව ෙකොස්ක!ද 

අවමංගල�ාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     39,905.00         100% H 100%

G71385853005 8/8/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp සහසැස් gභසාධක හා 

මරණාධාර  ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     49,940.00         100% H 100%

F71385853006 8/19/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     299,574.75       100% I 100%



N71385853007 8/24/2017

_�ලKය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     49,790.22         100% I 100%

F71385853008 9/11/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ  ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% C 60%

F71385854001 4/25/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gබ සාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     19,773.00         99% I 100%

F71385854002 8/8/2017

ඉංv�ය පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ර�ම�ෙගොඩ සාම�ක 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% O 0%

F71385854003 8/19/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     299,531.15       100% I 100%

H76362103002 4/17/2017

Alter space and construction of OPD dispensary at DGH 

Negombo

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A76362103001 4/17/2017

Roof repair at Kitchen in DGH Negombo

1,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

A76362107001 8/30/2017

Essential repair of PMCU Muddaragama

1,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 1,900,000.00      -                   0% C 60%

H76362108001 8/11/2017

Construction of two storied ward complex at DHC JaEla 

balance work

14,600,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 10,000,000.00    4,628,921.51    32% H 100%



K76386910001 5/24/2017

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� හා ර �"ගල �ඳN  KවාසෙP 

ළ�! සඳහා මානkක සංව:ධන උපෙ@ශනා�මක  වැඩ සටහ! 

පැවැ�Uම 

 
125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     35,190.00         28% B 35%

K76386910002 10/23/2017

ර �"ගල, මාෙකොළ සහ�ක කල පාස� වල හා ර �"ගල, 

මාෙකොළ �ඳN  Kවාසවල ළ�! සඳහා රසE!දනා�මක 

වැඩසටහ! පැවැ�Uම 

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

A76386110003 3/21/2017

ර �"ගල සහ�ක කළ පාසෙ� ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල ��පස ඇ� 

ෙපො9 ශාලාෙF ෙගwම සකස් ;<ම, ජෙන� �ය! සහ ෙදොර �ය! 

දමා අ��වැTයා 

;<ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

A76386110004 8/22/2017

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� කා:යාලය අසල ඇ� ෙතොග ගබඩාව 

�!තා� ;�ම, kER  ගැyම ඇ"ඵ අ»�වැTයා කට�" k9 

;<ම

 
1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

A76386110005 7/24/2017

ර �"ගල සහ�ක කල පාසෙ� ළ�! සදහා ඇY  මා� ;<මට  

Vඩා Vj ෙව!;�ම 

 

135,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

H76386110007 5/29/2017

ර �"ගල බාRකා �දN  Kවාසයට ඕව:kය: Kළ Kවස 

ඉ�;<ම.

 

1,980,496.50      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,979,844.43    100% I 100%

H76386110010 11/2/2017

ර �"ගල සහ�ක කළ පාසෙ� ෙතමහ� ෙගොඩනැÐ�ෙ� 

අභ�!තර E9R ප@ධ�ය සැකyම

615,503.50         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H76362111001 8/17/2017

Construction of OPD & ETU at DHA Dompe Balance 

work

13,530,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 7,000,000.00      2,952,495.68    22% H 100%

A76362111002 8/17/2017

Essential developments and building repairs at DHA 

Dompe

410,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%



K76386912001 5/24/2017

ද�ව! �කබලා ග!නා රජෙP හා ස්ෙF~ජා ආයතන වල කා:ය 

ම ඩලය සදහා මානkක සංව:ධන උපෙ@ශනා�මක X{S 

වැඩසටහ! පැවැ�Eම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     105,545.50       84% B 35%

H76386112002 8/11/2017

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� මා�  තාrපය ��පස ෙZn�ව ඉ� 

;<ම

 

24,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H76386112003 3/21/2017

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� ද�ව! �ඳUමට  ආර]°ත ගෘහ 

ඉ�;<ම

 

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

A76386112004 3/21/2017

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ�  ඉ��පස �රVjය අ»�වැTයා 

;<ම.

 

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

A76386112006 6/22/2017

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� පරාකම ෙ!වාkකාගාරෙP ¡!ත 

ආෙ�ප ;<ම, පධාන යකඩ ෙදොරව� අ��වැTයා ;<ම,E9R පංකා 

සE;<ම,පාaය ජලය ලබාගැaම සදහා Vඩා k!] සE;<ම හා 

අ��වැTයාව! k9 

;<ම
443,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

A76386112007 6/22/2017

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� පධාන ශාලාෙF ෙF�කාව 

අ»�වැTයා 

;<ම.

 
418,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

A76386112008 5/29/2017

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� ජලය බැස යන කාS ප@ධ�ය 

අ»�වැTයා 

;<ම.

 
343,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

A76386112009 7/24/2017

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� අධ�ාපන ෙගොඩනැÐ�ෙ� උ� 

මහලට ෙෆො�� ගසා ෆෑ! සE 

;<ම.

 
347,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

H76364112012 10/19/2017

Construction of Two Storied Building for Wards, Doctor 

Quarters and rest room at Kaduboda Ayurweda Hospital

9,660,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%



A76386112013 10/19/2017

මාෙකොළ �ඳN  KවාසෙP කා:යාල ෙගොඩනැv�ෙ� වහලය 

අ��වැTයා ;<ම

725,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K76362924001 3/22/2017

Conduct awareness and training on Emergency care 

    Management & Resuscitation at DH Nawagamuwa

12,430.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 12,430.00           12,425.00         100% I 100%

G76362824002 3/22/2017

    Purchasing of a Generator(30 kw) to DH Nawagamuwa

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 2,500,000.00      28,980.00         1% B 35%

K76362924003 3/22/2017

Conduct awareness Programme on leptospirosis for 

    farmers at MOH Kaduwela

10,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 10,000.00           -                   0% H 100%

K76362924004 3/22/2017

Conduct awareness and demonstration programme for 

    mothers with SAM children at MOH Battaramulla

60,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     49,000.00         82% I 100%

A76362124006 4/17/2017

Repair of RMO quarters  (1/2) at DH Thalangama

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     353,508.40       35% H 100%

A76362124007 4/17/2017

Repairing of OPD buildings water leak &doors at DH 

Nawagamuwa

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

A76362124008 4/17/2017

Renovation of PMCU falk art center

250,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

K76362925001 3/22/2017

Conduct Nutrition counseling programme through food 

    based dietary guidelines at MOH Maharagama

25,100.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     25,100.00         100% I 100%



A76362125002 10/26/2017

Renovation of PMCU Pannipitiya

475,382.40         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     475,382.40       100% I 100%

A76362125003 10/26/2017

Renovation of depanama MCH clinic

99,072.50           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     99,072.30         100% I 100%

K76362926001 3/22/2017

Conduct Practical Nutrition Programme for identified 

    pregnant mothers  at MOH Rathmalana

32,300.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     32,300.00         100% I 100%

K76362927001 3/22/2017

Conduct health education programmes on HIV/STD for 

health care workers and high risk groups (female sex 

workers, drug users, prisoners) at  at STD Unit 

    Kalubovila 
65,800.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 65,800.00           59,745.00         91% I 100%

K76362927002 3/22/2017

Conduct nutrition programme for under weight mothers 

    and children at MOH Dehiwala 

69,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 69,000.00           57,800.00         84% I 100%

H76362128001 10/26/2017

Construction of Parapet wall at PMCU Koralawella

1,037,500.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K76362929001 3/22/2017

Conduct Nutrition counseling programme  through food 

based dietary guidelines for pre school and school 

    teachers at MOH Boralesgamuwa

15,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 15,000.00           15,000.00         100% I 100%

K76362929002 3/22/2017

Conduct NCD screening and awareness programme for  

MOH  staff and Urban Council staff  at MOH 

    Boralesgamuwa

15,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 15,000.00           15,000.00         100% I 100%

A76362129003 10/26/2017

Renovation of MOH Boralesgamuwa

1,306,500.85      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,306,500.85    100% I 100%



K76362930001 3/21/2017

Conduct awareness and training on Emergency care 

management & CPR for Doctors & Nurses at BH 

    Homagama

78,880.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 78,880.00           78,875.00         100% I 100%

K76362930002 3/22/2017

Conduct awareness & training programme on 

communicable diseases for doctors & Nurses at BH 

    Homagama

64,700.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     64,650.00         100% I 100%

K76362930003 3/22/2017

Conduct awareness and training Prgramme on Stress 

management for Doctors,Nurses,Major staff and Minor 

    staff at BH Homagama

44,400.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 44,400.00           44,400.00         100% I 100%

K76362930004 3/22/2017

Conduct reproductive Health programme for school 

    children in grade 9, 10 & 11 at MOH Homagama

77,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 77,500.00           59,250.00         76% H 100%

H76362130009 9/20/2017

Construction of a Mother baby unit at BH Homagama

6,865,765.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,297,232.89    19% C 60%

H76362130011 8/2/2017

Improvement of Sewerage System at BH Homagama

884,235.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

H76364130012 10/19/2017

Tiling Ward no.01 at Ayurweda Hospital, Meegoda

2,340,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

K76362931001 3/21/2017

Conduct awareness Programme on Emergency 

Management and handling of critically ill patients at BH 

    Avissawella

10,200.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     7,200.00           71% I 100%

K76362931002 3/22/2017

Conduct Awareness Programme on Non Communicable 

    Diseases  for  mothers  at MOH Hanwella

45,200.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     45,180.00         100% I 100%



K76362931003 3/22/2017

Conduct awareness Programme on Neonatal life support  

    for Doctors, Nurses and Midwives at BH Avissawella

17,630.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     14,400.00         82% H 100%

H76362131010 5/2/2017

Construction of a parapet wall at DH kosgama

5,720,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A76362131007 10/26/2017

Essential repairs in DH Kosgama

587,300.75         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     587,300.30       100% I 100%

A76362131008 4/17/2017

Renovation of PMCU Hanwella

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% D 80%

A76362131011 8/28/2017

Expansion of Oxygen pipeline system to ward 2,7 and 

Labour room at BH Awissawella

3,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

H76362131012 9/20/2017

Construction of Bathroom, Garbage room and a Septic 

Tank at BH Avissawella

1,250,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H76362133003 10/26/2017

Development of Garage at MOH Padukka

412,500.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

A76386141001 3/21/2017

පජාප¡ රජෙP ළ�! භාරගැaෙ  මධ�ස්ථානෙP අභ�!තර කාS 

ප@ධ�ය අ��වැTයා 

;<ම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

A76386141002 3/21/2017

පජාප� ෙP kය»ම ෙගොඩනැÐRවල සEකර ඇ� අ�ය E9R පහ!, 

rලZ ෙපො�!n හා yRං ෆෑ! අ»�! ෙයොදා E9R ප@ධ�ය 

ස �:ණ අ��වැTයාව] 

;<ම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%



H76386141003 6/30/2017

පජාප¡ රජෙP ළ�! භාරගැaෙ  මධ�ස්ථානෙP පාRකාව!ෙZ 

භාEතයට නාන කාමරය] හා වැk;¦ය] ඉ� 

;<ම.

 
380,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

A76362141005 8/31/2017

Renovation of drivers quartes at KMH balance work

80,013.86           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     80,013.96         100% I 100%

A76362141006 8/31/2017

Repair of old building at KMH Panadura (balance work)

420,819.87         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     420,819.87       100% I 100%

A76386141007 11/2/2017

පාන9ර ප�වාස කා:යාලෙP වැk;¦ ප@ධ�ය අ��වැTයා ;<ම

207,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

A76362144002 9/20/2017

Improvement of RMSD at Ballapitiya & RDHS Kalutara 

(Record Room)

700,600.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     700,600.00       100% I 100%

H76362145001 8/17/2017

construction of new MCH clinic warakagoda stage 2

5,410,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     5,409,854.28    100% I 100%

H76362146002 4/20/2017

Construction of new MCH clinic Mahagama stage 2

6,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     5,908,926.67    98% I 100%

A76362149001 4/17/2017

Repair of DMO quartes at DH Matugama Balance work

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     3,498,407.54    70% H 100%

A76362149002 9/20/2017

Renovation of MCH clinic Bondupitiya Balance work

737,272.05         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     737,272.05       100% I 100%



F76362851001 6/29/2017

Provide non medical equipments for Meegahatenna 

Hospital

1,650,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%

A76362152001 8/31/2017

Renovation of MCH clinic Kelinkanda Balance work

587,866.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     587,866.00       100% I 100%

A76362152002 8/31/2017

Improvement of Baduraliya Hospital old MOH (Balance 

work)

186,057.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     186,057.00       100% I 100%

A76362153001 9/20/2017

_�ලKය ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< කා:යාලය වැT��S ;<ම

952,127.95         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

A76362154001 9/20/2017

Improvement of kitchen at DH Ingiriya (Balance work)

1,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% H 100%

A76362154002 8/31/2017

Renovation of clinic building at DH Ingiriya (balance 

work)

435,243.27         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     434,013.53       100% I 100%

A76362154003 7/18/2017

Repair of DMO quartes at DH Ingiriya - (Balance work)

6,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 12,100,000.00    4,396,696.23    73% I 100%

K76386963001 3/21/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ආයතනගත Kk වයසට එලÂ ළ�! සමාජ ගත 

;<මට අවශ� පහgක  

සැපÑම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

K76386963002 3/21/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ළමා සංව:ධන මධ�ස්ථානවල ෙතෝරාග� ළ�! 

සඳහා ස්වං �;යා වැඩ�� 

පැවැ�Uම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%



B76362863003 3/22/2017

Purchasing of spare parts for Bio medical equipment in 

    Gampaha District

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 2,000,000.00      -                   0% B 35%

K76362963004 3/22/2017

Conduct Special vector control program (by filarial unit) 

    at Gampaha RDHS Area

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K76362963005 3/22/2017

Printing of Epidemiological Formats & IEC Material for 

    Gampaha RDHS Area

60,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K76362963006 3/22/2017

    Conduction of awareness programme on NCD 

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     96,000.00         96% I 100%

K76362963007 3/22/2017

Capacity building & conduction of  reviews  on NCD at 

    District level.

80,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     76,700.00         96% I 100%

G76362863008 3/22/2017

Provision of IT related equipment for health institutions 

    at Gampaha RDHS Area

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     480,930.00       96% B 35%

A76362163013 10/24/2017

essential repairs of building at health institutions in 

Gampaha district (common Project)

4,650,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

A76362163014 4/17/2017

Essential development of boundary walls at PMCU 

Nambuluwa Wekada & Maligathenna

920,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

K76362963015 9/14/2017

Prepare of master plans for Major Hospitals in Gampaha 

RDHS Area (BH wathupitiwala, DGH Negombo, DGH 

Gampaha)

3,499,560.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%



K76386964001 3/21/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ළමා සංව:ධන මධ�ස්ථානවල ෙතෝරාග� 

ළ�! සඳහා ස්වයං �;යා වැඩ�� 

පැවැ�Uම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

F76362864002 3/22/2017

Purchasing of non-medical equipment for Colombo 

    District

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00      945,806.00       95% I 100%

G76362864003 3/22/2017

Purchasing of Gas burners for DH Thalangana and DH 

    Kosgama

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     26,800.00         54% I 100%

F76362864004 3/22/2017

Purchasing of Furniture & Office Equipments for Health 

    institutions in  Colombo District

2,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,767,189.00    99% I 100%

B76362864005 3/22/2017

Purchasing of Spare Parts for equipment repair in 

    Colombo District (BME Unit)

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,218,472.50    61% H 100%

G76362864006 10/9/2010

Purchasing of surgical items (Consumables/Non 

    consumables for Health institutions in Colombo District

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

G76362864007 3/22/2017

Replacement of surgical and Laboratory consumable for 

    Health institutions in Colombo District 

450,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

K76362964008 3/22/2017

Conduct awareness/skill training programme for youth 

leaders prevention of substance abuse at Colombo RDHS 

    Area

225,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 225,000.00         112,750.00       50% H 100%

K76362964009 3/22/2017

Conduct awareness programme for general public on 

    suicide prevention

225,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     135,000.00       60% H 100%



K76362964010 3/22/2017

Conduct awareness programme on Theme of the World 

    Mental Health Day

160,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     76,940.00         48% D 80%

K76362964011 3/22/2017

Develpment of Health promotion villages  in the 

    Colombo Ditrict

177,300.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     161,520.00       91% H 100%

K76362564012 3/22/2017

Conduct Social mobilization programm on Dengue 

    Prevention in the  Colombo RDHS Area

190,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     105,255.00       55% H 100%

K76362964013 3/22/2017

Preparation of video clips on current health issues 

(Lptospirisis,Diabetes,Halthy Lifestyle and Personal 

    hygiene) in Colombo Ditrict

460,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

G76362864014 3/22/2017

Procurement of IT related equipment and accessories for 

    health institutions at Colombo RDHS Area

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 3,000,000.00      2,823,000.00    94% I 100%

A76362164015 10/26/2017

Essential development & Building Repairs at Health 

institutions in Colombo District

4,081,743.50      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 3,800,000.00      3,800,000.00    93% I 100%

K76386964017 6/30/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ආයතනගත Kk වයසට එලÂ ළ�! සමාජ 

ගත ;<මට අවශ� පහgක  සැපÑම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K76386965001 3/21/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ආයතනගත Kk වයසට එලÂ ළ�! සමාජ ගත 

;<මට අවශ� පහgක  

සැපÑම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

K76386965002 3/21/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ළමා සංව:ධන මධ�ස්ථානවල ෙතෝරාග� 

ළ�! සඳහා ස්වයං �;යා වැඩ�� 

පැවැ�Uම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%



B76362865003 3/22/2017

Purchasing of Spare parts for medical equipments at 

    Kalutara RDHS Area

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     899,945.00       45% B 35%

K76362565004 3/22/2017

Control disease outbreaks  (dengue, 

    Leptospirosis,Rabies) at Kalutara RDHS Area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%

K76362965005 3/22/2017

Conduct awareness programme on food & drug control 

    activities at Kalutara RDHS Area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     130,000.00       65% H 100%

K76362965006 3/22/2017

Conduct awareness programme for mental health 

    patients & care givers at Kalutara RDHS Area

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     409,350.00       82% D 80%

K76362965007 3/22/2017

Conduct HLC awareness & Review Programmes at 

    Kalutara RDHS Area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 200,000.00         95,000.00         48% C 60%

K76362965008 3/22/2017

Conduct awareness programme for government officers 

    regarding NCDs at Kalutara RDHS Area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 150,000.00         80,000.00         53% H 100%

K76362965009 3/22/2017

Conduct awareness programme for community 

(Threeweel drivers,) regarding NCDs specially oral cancer 

    at Kalutara RDHS Area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%

K76362965010 3/22/2017

Conduct Awarness programme,printing materials, 

provide drugs etc… in disaster situation at Kalutara 

    RDHS Area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 200,000.00         50,090.00         25% D 80%

K76362965011 3/22/2017

Conduct Awareness programme on Health Promotion at 

    Kalutara RDHS Area

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 300,000.00         240,000.00       80% D 80%



G76362865012 9/20/2017

Procurement of IT related equipment and accessories for 

health institutions at Kalutara RDHS Area

969,125.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%

G76362865013 9/20/2017

Purchasing cables for new generators at KMH & BH 

Panadura & BH Pimbura

280,875.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     280,875.00       100% I 100%

A76362165014 9/20/2017

Improvement of Newchatel Hospital

1,300,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

A76386165015 10/19/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� ළමා සංව:ධන මධ�ස්ථාන වල 

නඩ�" කට�" k9 ;<ම

989,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

G76362865016 11/22/2017

ෙ]"ම¡ කා!තා ෙරෝහෙ� සහ ෙහොරණ $Rක ෙරෝහෙ� 

Hysteroscopy උපකරණවලට අවශ� උපාංග _ල` ගැaම

790,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

H76385162001 3/20/2017

බස්නාiර පළාෙ� ආබාeත X@ගල�! ෙවෙසන Kවාස 17 සඳහා 

වැk;¦, පෙFශ පහgක  හා Kවස "ල පහgක  වැT��S 

;<ම.

 
1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 1,500,000.00      495,000.00       33% B 35%

F76385862002 3/20/2017

බස්නාiර පළාෙ� වැTij Kවාස, ආබාeත Kවාස හා �වා g�V  

මධ�ස්ථාන 12] සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම. 

 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     23,287.00         2% B 35%

K76385962003 3/20/2017

සමාජ ස�කාරක ස�ය යටෙ� gව ෙසවණ, අතiත, අසරණ සරණ, 

වැ!දW ��ය මාතා, � X" මා�ය සරණ,අෙr ෙසොY� පNල 

gෙසේවා�මාa ස මාන උෙළල නැමැ� ව�ාපෘ� වලට අදාල 

වැඩසටහ! �යා�මක 

;<ම.
1,200,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     576,533.00       48% D 80%

K76385962004 3/20/2017

kය�ම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශ Kෙයෝජනය වන ප�� අවාk 

සහගත පජාවෙZ Kෂ්පාදන ඇ"ල� බස්නාiර පළා� ප�භා ��ය 

ෙපොළ 

පැවැ�Uම.

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     78,905.00         26% C 60%



H78362401003 5/29/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සKපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ�  පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% H 100%

H78362401004 5/29/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සKපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ�  පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

G78365801005 5/29/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැkම ôපලාවන� ආ�ය සදහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

K78365901006 5/29/2017

�Nල�jය පා.ෙ� ෙකොnටාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ෙනොN අ� ආදාය ලා� කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ;�ම සදහා ôපලාවන� ඇ9  මැkම හා ආහාර 

සැකkම සදහා අවශ� ස්වයං�;යා X{� වැඩසටහ! පැවැ�Eම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% D 80%

G78362801002 5/29/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �Nල�jය පාෙ@�ය ෙරෝහල සදහා 

අවශ� උපකරණ _ල� ගැKම

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K78385901008 5/29/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

H78362401001 10/9/2017

ග පහ �ස්´]කෙP �Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� 

ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය 0% O 0%

H78362402002 7/27/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

H78362402008 7/27/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%



K78365902004 8/1/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ 

Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා සා� වැඩ දැzෙ  

පාඨමාලාව] හා අ�ක  පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

K78365902005 8/1/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ 

Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා සා� 

හැnට මැyෙ  පාඨමාලා 2 ] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

K78365902006 8/1/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ 

Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා කටාන පෙ@ශෙP 

ôපලාවන� පාඨමාලා 2] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

G78365802003 5/29/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ 

Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, ආහාර 

Kෂ්පාදනය, ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා `ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

K78385902009 5/29/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     228,960.00       76% D 80%

K78385902010 5/29/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385902012 6/16/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 46,440.00           46,060.00         92% I 100%

N78385902013 8/16/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

N78385902014 8/16/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%



G78365802015 9/6/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශය "ළ ප�ංp දැනට ආදාය  

උ�පාදන ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� 

ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, ආහාර Kෂ්පාදනය සහ 

ôපලාවන� සදහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

G78365802016 11/20/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ9  මැyෙ  ස්වයං 

�;යාවල K�" අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා`ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H78362103001 3/3/2017

Construction and development of Dental Clinic at DGH 

    Negombo

1,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

G78365803007 5/29/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැyම ආහාර Kෂ්පාදනය ôපලාවන� ආ�ය 

සදහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා �ම
300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 299,644.00         299,644.00       100% I 100%

K78365903008 5/29/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9  මැkම හා ආහාර සැකkම සදහා අවශ� 

ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම
90,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 90,000.00           -                   0% D 80%

G78365803010 7/27/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා`ම
300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 299,972.00         299,972.00       100% I 100%

H78362403009 7/27/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     183,838.00       92% I 100%

K78385903012 6/16/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     99,360.00         99% I 100%

G78365803013 8/1/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක KරතUමට අෙr]°තඅ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැyම, ආහාර Kෂ්පාදනය, ôපලාවන�, Ek"� අ�ක  සදහා 

අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 99,384.00           99,384.00         99% H 100%



K78365903011 6/16/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකො. ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� 

අදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම 

සඳහා ඇY  මැyම, �ර ෙර� K:මාණය සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා 

X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 0% O 0%

G78365803014 9/14/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකො. දැනට ආදාය  උ�පාදන ස්වයං �;යාවක 

Kරත ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය හා ôපලාවන� ආ` ස්වයං �;යා සඳහා අවශ� 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම.
300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 0% O 0%

G78364804005 5/29/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බස්නාiර පළා� ආ�:ෙFද 

ෙදපා:තෙ !"ෙව! පාලනය වන ෙසෞඛ� ආයතනවලට උපකරණ 

ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     48,656.50         49% C 60%

G78362804003 5/29/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP බස්නාiර පළා� ෙසෞඛ� ෙසේවා 

ෙදපා:තෙ !"ෙව! පාලනය වන ෙසෞඛ� ආයතනවලට උපකරණ 

ලබා `ම

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 200,000.00         -                   0% A 10%

H78362404002 5/29/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ 99,472.00           99,472.00         99% I 100%

H78362404004 5/29/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සKපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ 199,994.00         199,994.00       100% I 100%

G78365804006 5/29/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැkම ôපලාවන� ආ�ය සදහා ස්වයං�;යා 

උපකරන ලබා�ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     124,000.00       83% D 80%

K78365904007 5/29/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9  මැkම හා ආහාර සැකkම සදහා 

අවශ� ස්වයං�;යා X{� වැඩසටහ! පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

K78385904008 5/29/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ 

Xරවැkය!ෙZ මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%



H78386104009 11/17/2017

බස්නාiර පළාෙ� ප�වාස ෙදපා:තෙ !"ෙF Rයාප�ංp 

_�ව!ෙගොඩ උ!නා�ව මෙහොg ළමා සංව:ධන මධ�ස්ථානෙP 

ෙ!වාkක ළ�!ෙZ ප�හරණය සඳහා නළ Rද] ඉ�;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78385105001 2/21/2017

ස� ෙසවනළමා (��_) Xන��ථාපන මධ�ස්ථානෙP ළමා 

Xන��ථාපනය සඳහා අවශ� ළමා උද�ාන සංව:ධනය ;<ම (ඉ�� 

වැඩ)

 
800,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

H78385105002 2/21/2017

z�ගම ෙස� ෙසවන රජෙP වැTij Kවාසය සඳහා ¦ඳ] ඉ� 

;<ම

 

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

H78362405005 5/29/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සKපාර]ෂක පහgක  සැප�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 200,000.00         -                   0% B 35%

G78365805006 5/29/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැyම ôපලාවන� ආ�ය සදහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා �ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 300,000.00         296,559.00       99% I 100%

H78362405010 5/29/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා �ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 200,000.00         -                   0% B 35%

K78365905011 5/29/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9  මැkම ආහාර සැකkම සදහා අවශ� 

ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% H 100%

K78385905007 5/29/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

G78385805008 5/29/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

ආබාeත ද�ව!ෙZ ආබාeත ත��වය අවම ;<ම සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා`ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%



K78385905009 5/29/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78385905012 5/29/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78385905013 5/29/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

H78362405015 7/4/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 200,000.00         150,000.00       75% D 80%

H78385105017 8/1/2017

z�ගම ෙස� ෙසවන රජෙP වැTij Kවාසය සඳහා ¦ඳ] ඉ� ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

A78362105018 8/16/2017

Repairs of ward no 2 at B.H. Meerigama

4,940,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H78385105024 11/9/2017

ස� ෙසවන ළමා (��_) Xන��ථාපන මධ�ස්ථානෙP kට ෙස� 

ෙසවන ආයතනෙP මා�ම ද]වා මා:ගය ෙකො!�n ;<ම

390,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H78385105025 11/9/2017

ස� ෙසවන ළමා (��_) Xන��ථාපන මධ�ස්ථානෙP ඉ��පස 

ඉ!ටෙලො] ;<ම හා ආයතනය වටා ෙrම!n උස් ;<ම

650,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H78385105026 11/9/2017

ස� ෙසවන ළමා (��_) Xන��ථාපන මධ�ස්ථානය ට�� ;<ම

1,870,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%



H78385105023 11/7/2017

z�ගම ෙස�ෙසවන රජෙP වැTij KවාසෙP ඉ��පස ඉ!ටෙලො] 

;<ම

2,750,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H78364105021 10/26/2017

z�ගම ආ�:ෙFද ෙරෝහෙ� බාiරාංශ ෙගොඩනැv�ල ට�� ;<ම

1,400,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

G78365805020 10/26/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ ôපලාවන� 

ස්වයං �;යාවක K�" ෙහෝ අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා අවශ� 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

F78385805022 10/30/2017

z�ගම ෙස�ෙසවන වැTij Kවාසය සඳහා අත�ාවශ� උපකරණ 

ලබා`ම

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H78364105004 10/25/2017

z�ගම ආ�:ෙFද ඖෂධ Kෂ්පාදනාගාරය ඉ�;<ම-අ�යර 1

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H78385105014 10/10/2017

ස� ෙසවණ ළමා (��_) Xන��තාපන මධ�ස්ථානෙP Eෙශේෂ 

අවශ�තා සiත ද�ව! Xන��තාපනය හා සංව:ධනය ;<ෙ  

X{S මධ�ස්ථානය] ඉ� ◌ි<ම අ�යර 1

19,600,000.00    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

K78362906001 3/6/2017

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP ෙr� 04ක 

ජනතාව සඳහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Uම �¦බඳ දැ�ව� 

;<ෙ  වැඩසටහ! 06] 

පැවැ�Uම

 
150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 150,000.00         -                   0% D 80%

H78362406022 5/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

�ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     119,991.13       100% I 100%

G78365806016 5/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP දැනට අදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැkම ôපලාවන� ආ� ස්වයං�;යා සදහා 

අවශ� ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00         100% I 100%



K78385906021 5/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා අ]° 

සායන පැවැ�Eම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     128,520.00       86% D 80%

A78362106011 5/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ව"�jවල ෙරෝහෙ� ෛවද� 

සංඛ�ා ෙ�ඛණ අංශය අ��වැTයා ;<ම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

G78362806013 5/29/2017

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� කා:යාලයට හා එමv! 

පාලනය වන ෙසෞඛ� ආයතන සදහා අවශ� උපකරණ ලබා�ම

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

F78362806015 5/29/2017

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� කා:යාලයට අය� �]මෙ� 

මාතෘ හා ළමා සායන මධ�ස්ථානය ෙවත rලාස්j] X� ලබා�ම

30,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

H78362406023 7/27/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක 

පහgක  ලබා`ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     139,990.50       100% D 80%

H78362406024 7/27/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක 

පහgක  ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,972.50       100% D 80%

K78362906025 7/27/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Uෙ  දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

H78362106002 7/12/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ර!ෙපොVSගම මාතෘ 

හා ළමා සායනයට වැk ආවරණය] සකස් ;<ම

360,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 230,000.00         -                   0% Q 0%

K78385906017 5/29/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 

සදහා අ]° සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%



G78385806018 5/29/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආබාeත ත�වෙP 

kjන ද�ව! සදහා උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385906020 5/29/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ 

Xරවැkය!ෙZ මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78385906027 7/12/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ 

Xරවැkය!ෙZ මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78385906010 4/11/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආබාeත ද�ව!ෙZ 

Vසලතා ව:ධනය ;<ම සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78364906007 4/11/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ 

ව�ායාම වල අගය �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     50,000.00         100% I 100%

A78362106003 11/21/2017

ෙFය!ෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< කා:යාලය අසල ඇ� මාතෘ 

සායනය ඉ���ට ළමා උයන සංව:ධනය ;<ම

260,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K78365906026 6/16/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  

උ�පාදන ස්වයං අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP 

ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම සදහා ඇ9  

මැyම,�ර ෙර� K:මාණය, සප�" හා බෑZ මැyම, ආහාර සැකyම 
150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     25,284.00         17% C 60%

H78364106031 11/9/2017

KnටWව ආ�:ෙFද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාවට ආ�:ෙFද පංචක:ම 

ප�කාර සඳහා  ෙගොඩනැv�ල] ඉ�;<ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N78362906029 10/23/2017

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� Kළධා< ෙකොnඨාශෙP පජාව දැ�ව� 

;<ම උෙදසා ෙසෞඛ� අධ�ාපන පද:ශනය] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%



F78362807002 3/3/2017

Provision of IT related equipment (digital camera) for the 

planning unit and Mental health unit at RDHS office-

    Gampaha

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 50,000.00           -                   0% B 35%

H78362107006 8/14/2017

Construction of mortuary complex at DGH Gampaha

13,260,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 21,500,000.00    6,590,273.70    50% C 60%

G78365807008 5/29/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැkම ôපලාවන� ආ�ය සදහා අවශ� 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

G78365807007 5/29/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැkම ôපලාවන� ආ�ය සදහා අවශ� 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     93,012.50         93% D 80%

K78362907012 6/7/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශය 

"ල බටiර ෛවද� සායන පැවැ�Eම

250,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 250,000.00         46,345.00         19% B 35%

K78385907010 6/7/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහ! පැවැ�Eම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     300,000.00       60% D 80%

K78385907011 6/7/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා අ]° සායන 

පැවැ�Eම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

H78362407013 7/27/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය  ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 192,720.00         192,720.00       96% I 100%

H78362407014 7/27/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය  ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා`ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 144,540.00         144,540.00       96% I 100%



K78362507005 7/4/2017

ග පහ ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP ඔ�ෙතොට හා 

ර"පස්වල යන පෙ@ශවල බටiර ෛවද� සායන පැවැ�Uම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 100,000.00         -                   0% B 35%

H78362407015 7/25/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 192,720.00         192,720.00       96% I 100%

H78362107003 8/11/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ��ගම ෙබෝග�ව මාතෘ 

සායන ෙගොඩනැv�ල වටා බැ ම] ඉ�;<ම

750,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 500,000.00         -                   0% C 60%

G78362807009 5/29/2017

Enhance facilities to installation of X-ray C arm at DGH 

Gampaha

2,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

G78385807017 8/16/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� අදාය ලාÌ ද�ෙවVෙZ 

ආබාeත ත��වය අවම ;<ම සඳහා අවශ� ආබාeත උපකරණ ලබා 

`ම

18,600.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

A78362107016 8/16/2017

ග පහ පාෙ@Aයෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�]ෂ කා:යාලය යටෙ� පාලනය 

වන ;�බ�ෙගොඩ $Rක ෙරෝහෙ� ෙගොඩනැvR ව:ණ ආෙ�ප ;<ම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

N78365907018 11/21/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා ආහාර Kෂ්පාදනය �¦බඳව X{S පාඨමාලාව] සහ එ]�න 

X{S වැඩ��ව] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

H78362408008 7/27/2017

ජාඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 192,960.00         -                   0% C 60%

G78365808006 5/29/2017

ජාඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

මහන මැ°! ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 196,680.00         196,680.00       98% I 100%



K78362908001 4/11/2017

ජාඇල ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP ගැws මFව�! 

සදහා ෙපෝෂණය හා w¦9 සaපාර]ෂාව �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     350,675.00       88% B 35%

K78362908002 4/11/2017

රාගම ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP ගැws මFව�! 

සදහා ෙපෝෂණය හා w¦9 සaපාර]ෂාව �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 400,000.00         350,675.00       88% B 35%

K78365908009 8/4/2017

ජාඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  

උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම සදහා ඇ9  මැyම හා ôපලාවන� 

සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

H78362408010 9/27/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

K78365909001 3/16/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා X{S අවස! කල 

කා!තාව!ෙZ K:මාණ එR දැ]Uමට පද:ශනය] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

K78365909008 7/27/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  

උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම සදහා ඇ9  මැyම,�ර ෙර� 

K:මාණය, සප�" හා බෑZ මැyම,ආහාර සැකyම හා ôපලාවන� 

සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 400,000.00         -                   0% H 100%

G78365809009 7/27/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැyම, ආහාර Kෂ්පාදනය, ôපලාවන� ,Ek"� අ�ක  සදහා 

ස්වයං �;යා  උපකරණ ලබා `ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

G78365809011 7/27/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 293,780.00         293,780.00       98% I 100%

H78362409007 7/27/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,846.00           49,846.00         100% I 100%



K78385909010 6/16/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     100,000.00       100% I 100%

H78362109012 8/14/2017

 construction of a three posha stores at Wattala

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

A78386110001 8/14/2017

ර �"ගල සහ�ක කළ පාසෙ� වnෙටෝ� ගබඩාව kER  ගසා 

¡!ත අෙ�පකර අ��වැTයා 

;<ම.

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

A78386110002 10/23/2017

ර �"ගල �ඳN  KවාසෙP බාiර E9R ප@ධ�ය අ��වැTයා 

;�ම.

 

654,190.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

A78386110003 2/21/2017

ර �"ගල �ඳN  KවාසෙP ෙ ට! Kල Kවස අ��වැTයා 

;<ම.

 

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

H78386110004 7/4/2017

ර �"ගල සහ�ක කළ පාසෙ� �ය9� කාමර ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය 

;<ම.

 
850,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

H78386110005 2/21/2017

ර �"ගල සහ�ක කළ පාසෙ� �ය9� කාමර ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය 

;<ම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K78364910008 5/29/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ ව�ායාමවල අගය 

�¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00         100% I 100%

H78362410010 5/29/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%



H78362410011 7/27/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

350,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

K78365910012 6/15/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  

උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම සදහා ඇ9  මැyම,�ර ෙර� 

K:මාණය, සප�" හා බෑZ මැyම,ආහාර සැකyම හා ôපලාවන� 
450,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

H78362410013 7/25/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

K78385910009 5/29/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා අ]° 

සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

H78362110014 8/14/2017

Required for civil work for construction of a three posha 

stores at Malwathuhiripitiya

800,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K78362910015 8/16/2017

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� Kළධා< ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග �¦බඳ දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

H78362110017 8/16/2017

Construction of fence to PMCU at Maligathanna

2,200,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

G78365810018 10/9/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� අදාය ලාÌ ôපලාවන� 

ස්වයං �;යාවක K�" ෙහෝ අෙr]°ත කා!තාව] සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා`ම

48,750.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

K78364911011 5/29/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ ව�ායාමවල අගය 

�¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%



G78365811012 6/15/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැyම, ආහාර Kෂ්පාදනය, ôපලාවන�, Ek"� අ�ක  සදහා 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

H78362411013 6/15/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     537,350.00       98% I 100%

H78362411014 6/15/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     48,850.00         98% I 100%

K78365911017 6/15/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  

උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම සදහා හා ôපලාවන� සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා X{S වැඩසහහ! පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

H78362411018 7/25/2017

ෙදො ෙප පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% B 35%

G78385811010 5/29/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

ආබාeත ද�ව!ෙZ ත��වය අවම ;<ම සදහා ෙරෝද X� ලබා`ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     146,250.00       98% I 100%

K78385911015 6/16/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78385911001 4/11/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා ෙසෞ!ද:යා�මක තරගාවRය] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

K78386911004 4/11/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව දැ�ව� ;<ම සදහා 

ම�දව� Kවාරණ වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     50,000.00         100% I 100%



N78362811019 8/9/2017

ෙදො ෙප ෙසෞඛ� ෛවද� Kළධා< ෙකොnඨාශෙP ගංව"රට යටවන 

පෙ@ශවල අ� ආදාය ලාÌ සදහා ෙසෞඛ�ාර]°ත ජල පහgව ලබා 

`ම සඳහා අවශ� ව"ර ෙපරන(water filter) ලබා`ම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

A78386112001 2/21/2017

මාෙකොළ ��_ ළමා �ඳN  KවාසෙP y 

ෙගොඩනැv�ල

 

අ��වැTයා 

;<ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

A78386112003 7/4/2017

මාෙකොළ ��_ ළමා �ඳN  KවාසෙP ඉ��පස සහ ��පස �රVj 

ෙදත අ��වැTයා 

;<ම.

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

A78386112004 6/30/2017

මාෙකොළ ��_ ළමා �ඳN  KවාසෙP තාrපයට ඉහ¦! එයා:ෙපෝn 

දැ� 

ගැyම.

 
975,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

A78386112005 7/12/2017

ර �"ගල සහ�ක පාසෙ� දං කැෙ� ගබඩා ෙගොඩනැv�ල 

අ»�වැTයා ;<ම

140,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

A78386112006 5/24/2017

මෙකොළ ��_ ළමා �ඳN  KවාසෙP ෙමට! Kල KවාසෙP kER! 

පෑ! සEකර නාන කාමරය අ��වැTයා 

;<ම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     128,343.34       86% I 100%

A78386112007 7/20/2060

මාෙකොළ ��_ ළමා �N  KවාසෙP ��තැ!ෙගය සදහා පැ!� 

කබ� සE 

;<ම.

 
350,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

A78386112008 6/28/2017

මාෙකොළ �ඳN  KවාසෙP ��තැ! ෙගය හා කෑම කාමරෙP �!ත 

ආෙ�ප 

;<ම.

 
125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

A78386112010 2/21/2017

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� ගබඩා ෙගොඩනැv�ල රා]ක ගසා 

සකස් 

;<ම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%



H78386112013 8/14/2017

ර �"ගල බාRකා �දN  Kවාසයට ජලය ලබා ගැaම සඳහා නව ජල 

ටැං;ය] ඉ�;<ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78386112015 7/25/2060

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� E9R U� ලා X ප@ධ�ය] සE 

;<ම.

 

284,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

A78386112017 10/23/2017

මාෙකොළ ��_ �දN  KවාසෙP y ෙ!වාkක ෙගොඩනැv�ල 

අ��වැTයා ;<ම

180,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

A78386112018 5/16/2017

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� ෙපදෙ:� අංශය සදහා භාEතා කරන 

ෙගොඩනැv�ෙ� ¡!ත ආෙ�ප ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

A78386112019 5/16/2017

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� �9 මැ9ර ආස!නෙP ඇ� Kලධා� 

Kල Kවාස ෙගොඩනැv�ල අ��වැTයා ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

K78365912021 5/29/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලා� කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ;<ම සදහා ඇ9 මැkම හා ආහාර සැකkම සදහා අවශ� 

ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Eම
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%

K78365912022 7/27/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  

උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම සදහා ඇ9  මැyම හා ආහාර 

සැකyම ආ` ස්වයං �;යා X{S ව
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     25,000.00         50% H 100%

H78362412025 7/27/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

G78365812024 7/25/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අදාය  උ�පාදන ඇY  

මැyම,ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  ආ` ස්වයං 

�;යාවල Kරතවන ෙහෝ KරතUමට අෙr]ෂා කරන අ� 

ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%



K78385912020 5/29/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

H78362113001 3/3/2017

Completion of A & E unit at BH Kiribathgoda (Balance 

    work)

4,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 4,500,000.00      -                   0% H 100%

K78364913004 5/29/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ ව�ායාම වල 

අගය �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00           50,000.00         100% I 100%

K78364913005 5/29/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ආ�:ෙFද ෛවද� 

සායන පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     7,000.00           7% B 35%

G78365813002 5/29/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක Kරත ෙහෝ Kරත Eමට අෙr]°ත කා!තාව!ට ආහාර 

Kෂ්පාදන ඇ9  මැkම හා ôපලාවන� ආ� ස්වයං�;යා සදහා අවශ� 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

K78365913003 5/29/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  මැkම ආහාර 

සැකkම හා ôපලාවන� සදහා අවශ� ස්වයං�;යා X{� වැඩසටහ! 

පැවැ�Eම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

H78362413007 5/29/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සKපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

G78365813008 7/12/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආහාර සැකyෙ  ස්වයං 

�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

K78385913006 5/29/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%



K78385913010 8/16/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     48,600.00         24% B 35%

K78385913011 8/16/2017

කැලsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

H78362413009 8/16/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     10,000.00         10% C 60%

G78365821005 6/7/2017

ෙකොළඹ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැkම ආහාර Kෂ්පාදනය ôපලාවන� හා Ek"� අ�ක  සදහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා �ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

K78365921006 6/7/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  මැkම �ර ෙර� 

K:මානය සප�" හා බෑZ මැkම සදහා අවශ� ස්වයං�;යා X{� 

වැඩසටහ! පැවැ�Eම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00         40,000.00         27% A 10%

K78385921007 6/7/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා අ]° සායන 

පැවැ�Eම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     63,720.00         42% B 35%

H78362421010 6/14/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

G78365821011 6/14/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය, ôපලාවන�, Ek"� අ�ක  සදහා ස්වයං 

�;යාවක KරතUමට උපකරණ ලබා`ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 297,802.00         297,802.00       99% B 35%

G78365821012 6/14/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා මහන මැ°ම] 

ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 38,699.00           38,699.00         97% I 100%



K78362921014 7/3/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො. පජාව දැ�ව� ;<ම සඳහා ම�දව� Kවාරණ 

වැඩසටහ! 02 ] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

F78365821015 7/20/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ9  මැyෙ  ස්වයං 

�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සදහා මහන මැ°! ලබා`ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H78362421016 7/20/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

K78385921008 6/16/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

G78385821009 6/16/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

ආබාeත ද�ව!ෙZ ආබාeත ත�වය අවම ;<ම සදහා උපකරණ 

ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 149,500.00         149,500.00       100% I 100%

A78362121018 8/16/2017

මා¦ගාව�ත පාෙ@Aය ෙරෝහෙ� බාiර ෙරෝÆ! සඳහා වන �� 

k¿ෙ  ස්ථානය (waiting Area) අ»�වැTයා ;<ම

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

G78365821019 11/20/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP EEධ ස්වයං �;යාවල 

K�" අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ෙZ එම ස්වයං �;යා ��ගැ!Uම 

ෙව�ෙව! අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H78362422003 6/7/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සKපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සKපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

G78365822004 6/7/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ Kරත Eමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැkම ආහාර Kෂ්පාදනය ôපලාවන� හා Ek"� අ�ක  සදහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%



K78364922005 6/7/2017

ෙකො ෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,999.50         100% I 100%

K78385922008 7/4/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 

සදහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 49,680.00           49,680.00         99% I 100%

K78364922002 5/3/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Uමට යහප� ආහාර රටා සහ hවන X�9 

�¦බද දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00         100% I 100%

A78362123001 3/6/2017

     Renovation of MOH Pitakotte

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     242,252.32       81% I 100%

K78364923003 6/7/2017

ෙකෝnෙn පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     4,999.50           10% B 35%

K78386923004 6/15/2017

ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව දැ�ව� ;<ම 

සදහා ම�දව� Kවාරණ වැඩසටහ! පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     25,000.00         100% I 100%

K78364923002 5/3/2017

ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ 

ව�ායාම වල අගය �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           25,000.00         100% B 35%

A78362124001 5/2/2017

    Renovation of Parapet wall at DH Talangama

2,600,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A78362124002 7/14/2017

Renovation of main water tank and DMO quarters water 

    tank at DH Thalangama

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     472,964.19       79% I 100%



A78362124003 3/6/2017

     Renovation of RMO quarters at DH Athurugiriya

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% D 80%

H78362424015 6/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා �ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     99,965.00         100% I 100%

K78365924016 6/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  මැkම �ර ෙර� 

K:මාණය සප�" හා බෑZ මැkම සදහා අවශ�  ස්වයං�;යා X{S 

වැඩසටහ! පැවැ�Eම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

G78365824017 6/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැkම ආහාර Kෂ්පාදනය ôපලාවන� හා Ek"� අ�ක  සදහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා �ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

K78364924013 6/7/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ"�v�ය පජාව සදහා ෙ@Aය 

ෛවද� සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

N78362924019 6/7/2017

Preparetion of a master plan for DH Thalangama

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

H78362424020 6/14/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% H 100%

G78365824023 6/14/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා මහන මැ°ම] 

ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     36,549.00         91% I 100%

K78362924028 8/1/2017

ක�ෙවල ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැ]Uම �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%



K78365924012 7/12/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා ôපලාවන� X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% C 60%

G78365824032 7/12/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අදාය  උ�පාදක ස්වයං 

�;යාවල Kරතවන ෙහෝ KරතUමට අෙr]ෂා කරන අ� 

ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ඇY  මැyම,ආහාර 

Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  ආ` ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා`ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

K78364924018 6/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ"�v�ය පජාව සදහා 

ෙ@Aය ෛවද� සායනය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,999.50         100% I 100%

K78386924029 7/4/2017

ක� ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව දැ�ව� ;<ම සදහා 

ම�දව� Kවාරණ වැඩසටහ! පැවැ�Uම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

K78385924024 8/2/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන 3 ] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78385924025 6/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය! සදහා අ]° සායන 3] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385924026 6/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     100,000.00       100% B 35%

K78385924031 7/4/2017

ක� ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායනය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78364924014 5/3/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ 

ව�ායාම වල අගය �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     23,175.00         93% B 35%



F78362824008 5/3/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ� අ"�v�ය පාෙ@Aය 

ෙරෝහෙ� සායන සදහා ම�jzTයා ෙපොජ]ට: 01] ඇ"� 

උපකරණ ලබා`ම

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 150,000.00         -                   0% C 60%

A78362124010 5/3/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP නවග�ව පාෙ@Aය 

ෙරෝහ ෙ� ව"ර බැස යන කාS ප@ධ�ය අ��වැTයා ;<ම

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% C 60%

H78362424027 8/11/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

K78365924030 7/3/2017

ක� ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම , සප�" හා බෑZ මැyම සදහා අවශ� ස්වයං �;යා X{S 

වැඩසටහ! පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F78362824033 8/1/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ� තලංගම පාෙ@Aය 

ෙරෝහල සදහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

G78365824035 11/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාව] ෙලස ඇ9  මැyෙ  Kරත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව] 

සදහා අවශ� මහන මැ°ම] ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

F78365824034 10/4/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත 

සහ Kරත Uමට අෙr]°ත අ� අදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

K78365925012 5/31/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  මැkම �ර ෙර� 

K:මාණය සප�" හා බෑZ මැkම ආහාර සැකkම හා ෙ]] K:මාණ 

Ek"� අ�ක  හා ôපලාවන� සදහා අවශ� ස්වයං�;යා X{S 

වැඩසටහ! පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K78385925011 6/2/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%



K78362925006 6/2/2017

මහරගම  ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� කා:යාලයට අය� ගාම Kලධා� 

වස වල අ� ආදාය ලාÌ! සදහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Eම හා 

යහප� ආහාර රටා සහ �වන X�9 �Rබද දැ�ව� ;�  

වැඩසටහන] පැවැ�Eම
50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

K78386925007 6/2/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව දැ�ව� ;�ම සදහා ම�9ව� 

Kවාරණ වැඩසටහ! 2] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     44,575.00         89% I 100%

K78365925008 6/2/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  මැkම �ර ෙර� 

K:මාණය සප�" හා බෑZ මැkම සදහා අවශය ස්වයං�;යා X{S 

වැඩසටහ! 2] පැවැ�Eම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% C 60%

G78365825009 6/2/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැkම ආහාර Kෂ්පාදනය ôපලාවන� හා Ek"� අ�ක  සදහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා �ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

H78362425010 6/2/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

K78364925013 6/7/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     50,000.00         100% I 100%

K78364925014 6/7/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඊය ෙපෝ�ව Eහාරය ආස!නෙP 

පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     4,999.50           10% I 100%

K78365925015 7/27/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම,�ර ෙර� K:මාණය, සප�" හා බෑZ මැyම සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා X{S වැඩස
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% C 60%

G78365825019 6/14/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා මහන මැ°! 

ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     36,600.00         92% I 100%



K78362925022 6/14/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැලැ]Uෙ  දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

K78362925024 7/4/2017

මහරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැ]Uම �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

K78365925023 6/21/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ට ôපලාවන� 

සදහා අවශ� ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% H 100%

K78365925025 7/3/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  

උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සදහා ඇ9  මැyම , සප�" හා බෑZ මැyම සදහා අවශ� ස්වයං 

�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% C 60%

K78385925021 6/16/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය! සදහා අ]° සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78364925004 5/3/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැලැ]Uමට යහප� ආහාර රටා සහ hවන X�9 �¦බද 

දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           24,740.00         99% I 100%

K78364925005 5/3/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ ව�ායාම 

වල අගය �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           25,000.00         100% I 100%

G78365825026 9/13/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඇY  මැyෙ  ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා 

මහන මැ°! ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

N78385925027 10/9/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%



A78385126004 5/16/2017

ෙම� ෙසවන රජෙP Kව:තන KවාසෙP අත�ාවශ� අ��වැTයා 

කට�" k9 ;<ම ( නව ෙම� ෙසවණ ප�ශය)

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78364926005 6/7/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,267.50         99% I 100%

G78365826007 6/16/2017

ර�මලාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා මහන මැ°ම] 

ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

K78385926006 6/16/2017

ර�මලාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78364926003 5/3/2017

ර�මලාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Uමට යහප� ආහාර රටා සහ hවන X�9 

�¦බද දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           -                   0% B 35%

H78362426009 9/11/2017

ර�මලාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

625,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% A 10%

K78362926010 11/8/2017

ර�මලාන ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP බටiර ෛවද� 

සායන පැවැ�Uම

125,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K78362927002 5/24/2017

ෙදiවල ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP බටiර ෛවද� 

සායන පැවැ�Uම

250,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% C 60%

K78364927001 5/3/2017

ෙදiවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැලැ]Uමට යහප� ආහාර රටා සහ hවන X�9 �¦බද 

දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%



F78385827003 9/21/2017

ෙදiවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වැTijය!ෙZ gබසාධනය 

ඉහල නැංUම සඳහා වැTij �වා g�V  මධ�ස්ථානය] ආර භ 

;<මට අවශ� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K78364928008 6/7/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     5,000.05           10% I 100%

K78362928019 6/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැලැ]Uෙ  දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

G78365828011 6/19/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය, ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා `ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

G78365828012 6/19/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය, ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා `ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 318,525.00         300,000.00       100% I 100%

K78365928009 6/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ෙ]] 

K:මාණය සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 50,000.00           -                   0% H 100%

K78365928010 6/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම සදහා අවශ� ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 50,000.00           -                   0% H 100%

G78365828013 6/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය, ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා `ම
350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% H 100%

H78362428014 6/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%



H78362428015 6/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

K78385928016 6/16/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන 02] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     47,520.00         48% C 60%

K78385928018 6/16/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78385928020 7/4/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායන 03] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     127,440.00       85% C 60%

K78364928007 5/3/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ 

ව�ායාම වල අගය �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           24,490.00         98% B 35%

H78362428021 9/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

K78362928023 11/8/2017

ෙමොර�ව ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP බටiර ෛවද� 

සායන පැවැ�Uම

125,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H78364128022 10/26/2017

»නාව ආ�:ෙFද ෙරෝහෙ� ක� p;�සා සායන ෙගොඩනැv�ල 

ට�� ;<ම

1,590,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

A78362129002 7/14/2017

Renovation of Kithulavila MCH clinic (Kahathuduwa 

    MOH)

1,750,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00      1,741,643.10    100% I 100%



K78364929006 6/7/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP KN!ගම පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,992.50         100% I 100%

K78364929007 6/7/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මාE�තර පජාව සදහා ෙ@Aය 

ෛවද� සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,992.50         100% I 100%

K78364929008 6/7/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වෑවල පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,993.05         100% I 100%

K78364929009 6/7/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙබොරලැස්ග�ව පජාව සදහා ෙ@Aය 

ෛවද� සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     2,067.50           4% B 35%

K78364929010 6/7/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙබොරලැස්ග�ව පජාව සදහා ෙ@Aය 

ෛවද� සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     2,067.50           4% B 35%

N78362929011 6/7/2017

Preparetion of a master plan for DH piliyandala

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

K78362929014 6/14/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැලැ]Uෙ  දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

H78362429012 6/16/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H78362429013 6/14/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% D 80%



G78365829015 6/14/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා මහන මැ°ම] 

ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

A78362129016 7/4/2017

�¦ය!දල පාෙ@Aය ෙරෝහලෙ� වාn� අ��වැTයා ;<ම

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

K78362929018 7/4/2017

කැස්බෑව ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැ]Uම �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     46,000.00         92% A 10%

G78365829017 7/4/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය, ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

A78364129020 7/12/2017

කැස්බෑව ආ�:ෙFද ෙරෝහෙ� ෙගොඩනැvR ව:ණාෙ�ප ;<ම

1,350,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

K78385929019 7/4/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

අ]° සායනය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 49,680.00           49,680.00         99% I 100%

K78362929003 5/3/2017

ෙබොරලැස්ග�ව ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� කා:යාලෙP අ� ආදාය  

ලාÌ X@ගලය! සදහා බටiර ෛවද� සායන පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% I 100%

G78365829021 9/13/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඇY  මැyෙ  ස්වයං �;යාවක 

Kරත ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා මහන මැ°! ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% O 0%

H78364129022 10/25/2017

කැස්බෑව ආ�:ෙFද ෙරෝහෙ� ඖෂධ Kෂ්පාදනාගාරය සංව:ධනය 

;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%



H78362130001 3/3/2017

Construction of 5 guard room for security service at BH 

    Homagama

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% D 80%

A78362130002 9/29/2010

Upgrading of housing facilities for medical officers at BH 

    Homagama-stage 2/5

2,420,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     145,417.50       6% C 60%

K78362930003 3/6/2017

Awareness and training on chronic kidney diseases for 

    Doctors & Nurses at BH Homagama

60,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     60,000.00         100% I 100%

K78362930012 5/24/2017

ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP බටiර ෛවද� 

සායන පැවැ�Uම

250,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     250,000.00       100% I 100%

K78364930014 6/7/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,999.50         100% I 100%

K78362930021 7/31/2017

ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ 

X@ගලය! සදහා බටiර ෛවද� සායන පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

K78362930022 7/31/2017

වෑතර ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ 

X@ගලය! සදහා බටiර ෛවද� සායන පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

K78365930015 6/16/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා gපෙF` 

පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% O 0%

K78365930018 6/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ට ôපලාවන� 

සදහා අවශ� ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%



H78362430023 6/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

G78365830024 6/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා ස්වයං �;යාවක 

KරතUමට මහණ මැ°! ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

K78362930025 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො. පජාව දැ�ව� ;<ම සඳහා ම�දව� 

Kවාරණ වැඩසටහ! පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 25,000.00           25,000.00         100% I 100%

K78385930020 6/16/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය! සදහා අ]° සායන පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 49,680.00           49,680.00         99% I 100%

K78364930011 5/3/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Uමට යහප� ආහාර රටා සහ hවන X�9 

�¦බද දැ�ව� ;<  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           24,128.00         97% I 100%

H78362430016 6/9/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H78362430026 9/4/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

G78365830027 9/4/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත 

සහ Kරත Uමට අෙr]°ත අ� අදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

A78364130031 10/25/2017

zෙගොඩ ආ�:ෙFද ෙරෝහෙ� g� ෙසේවක Kල Kවාසය අ��වැTයා 

;<ම

870,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%



A78364130032 10/25/2017

zෙගොඩ ආ�:ෙFද ෙරෝහෙ� ෛවද� Kලධා� Kල Kවාස අංක 02 

අ��වැTයා ;<ම

1,230,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

F78365830030 10/4/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇY  මැyම, 

ආහාරසැකyම, ôපලාවන�, ම� වගා ;<ෙ  හා පහ! �ර 

Kෂ්පාදන ස්වයං �;යාවල Kරත සහ Kරත Uමට අෙr]°ත අ� 

අදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

A78362131002 7/14/2017

     Colour washing of MOH Hanwella

450,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     433,035.00       96% I 100%

A78362131003 9/29/2010

Renovation of minor staff quarters (quarters No-9,10,11 

    & 12) at BH Avissawella-stage 2/2

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% C 60%

K78362931004 8/28/2010

Basic Life support programme for paramedical staff at 

    BH Avissawella

19,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     12,400.00         65% H 100%

K78362931005 3/6/2017

Basic and advanced life support programme for Doctors 

    and Nurses at BH Avissawella

24,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     19,630.00         82% I 100%

K78362931006 3/6/2017

Trauma management Programme for Doctors and 

    Nurses at BH Avissawella

20,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     16,100.00         81% H 100%

K78362931007 3/9/2017

Poverty reduction through health promotions in 

    Seethawaka Divisional secretarial Area

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     146,049.00       49% D 80%

K78364931012 6/7/2017

හංවැ�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අEස්සාෙF�ල පජාව සදහා ෙ@Aය 

ෛවද� සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     50,000.00         100% I 100%



K78364931013 6/7/2017

හංවැ�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP i�රල පජාව සදහා ෙ@Aය ෛවද� 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,999.50         100% I 100%

H78362431016 6/16/2017

හංවැ�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% I 100%

K78362931017 7/4/2017

yතාවක ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැ]Uම �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

K78365931014 6/16/2017

හංවැ�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම,�ර ෙර� K:මාණය, සප�" හා බෑZ මැyම සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% H 100%

H78362431015 6/16/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% I 100%

H78362431018 7/4/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

G78365831020 7/4/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

K78385931019 7/6/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78364931010 5/3/2017

අEස්සාෙF�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙයෝÆ 

ව�ායාම වල අගය �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00           22,250.00         45% B 35%



H78362431011 9/4/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� 

ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

H78385131022 11/17/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ තK 

මා�ය/වැ!දW පජාවෙZ ආ:åක ත��වය ඉහළ නංවා³ම සඳහා 

ෙහළ ෙබො�! හල] ආර භ ;<ම

1,516,729.68      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H78362431021 11/7/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� 

ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පNල] සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා`ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

K78364932002 6/7/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙබො��ල පජාව සදහා ෙ@Aය 

ෛවද� සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     50,000.00         100% I 100%

G78365832003 6/14/2017

�w�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  

උ�පාදන ස්වයං �;යාව] ෙලස ඇ9  මැyෙ  Kරත ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා`ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

G78365832005 7/4/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම, ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

K78365932010 7/4/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම , සප�" හා බෑZ මැyම සදහා අවශ� ස්වයං �;යා X{S 

වැඩසටහ! පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

K78365932011 7/4/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම ,ôපලාවන� සහ Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං �;යා 

X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%

G78365832012 7/4/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම, ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%



K78386932009 7/4/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව දැ�ව� ;<ම 

සදහා ම�දව� Kවාරණ වැඩසටහ! පැවැ�Uම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

K78385932007 7/4/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 

සදහා අ]° සායන 3] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

G78385832008 7/4/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

පN�වල ආබාeත ද�ව!ෙZ ආබාeත ත�වය අවම ;<ම සදහා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

G78385832013 7/4/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

පN�වල ආබාeත ද�ව!ෙZ ආබාeත ත�වය අවම ;<ම සදහා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     43,275.00         87% D 80%

H78362433003 6/14/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

G78365833004 7/31/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

ෙහෝ Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන කා!තාව! සදහා ස්වයං �;යාවක 

KරතUමට මහණ මැ°! ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

K78362933006 7/4/2017

පා9]ක ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැ]Uම �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

K78362933007 7/4/2017

පා9]ක ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැ]Uම �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H78362433005 7/4/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%



G78365833008 7/4/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම, 

ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

H78362141005 11/21/2017

    Construction of new MCH clinic Melegama Stage 2

2,592,720.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     300,150.00       12% D 80%

A78362141006 11/16/2017

    Repair of MCH clinic Daladawattha

942,510.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     942,508.57       100% H 100%

F78362841004 3/6/2017

     Provide kitchen equipment for KMH Panadura

900,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 900,000.00         897,827.00       100% I 100%

A78386141001 6/27/2060

පාන9ර පජාප¡ රජෙP ළ�! භාර ගැaෙ  මධ�ස්ථානෙP �ය9� 

කාමරය හා ගරාජය! ෙදක අ»�වැTයා 

;<ම.

 
680,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00      -                   0% C 60%

A78386141002 7/4/2060

පාන9ර පජාප¡ රජෙP ළ�! භාර ගැaෙ  මධ�ස්ථාන ¸_ෙP E9R 

පහ! කS සE 

;<ම.

 
160,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

A78386141003 2/21/2017

පාන9ර පජාප¡ රජෙP ළ�! භාර ගැaෙ  මධ�ස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvRවල ¡!ත ආෙ�ප 

;<ම.

 
2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

H78362441011 6/7/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සKපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� අ� 

ආදාය ලාÌ!ෙZ පN� සදහා සKපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

475,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

G78365841012 6/7/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාව]ෙලස ඇ9  මැkෙ  Kරත ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත 

කා!තාව! සදහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%



K78362941013 7/3/2017

වා@9ව ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP ෙඩං� ම:දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 100,000.00         88,000.00         88% C 60%

K78365941014 8/1/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP කා!තාව! සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

K78362941010 4/21/2017

වා@9ව ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පෙ@ශවල 

ගැwsමFව�! දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     475,000.00       95% D 80%

A78362141015 11/16/2017

වා@9ව ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ඒකකෙP g� අ��වැTයා ;<ම සහ 

ව:ණාෙ�ප ගැ!Uම

787,490.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 876,000.00         -                   0% H 100%

H78362142002 9/21/2017

    Construction of new MCH clinic Wagawatta Stage 2

3,240,652.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 5,000,000.00      3,000,000.00    93% H 100%

N78364142003 3/6/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�තර පජා ෙසෞඛ� 

කා:යාලය හා මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව ඉ�;<මට ෙයෝ�ත ¸_ය 

සකස් ;<ම

85,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 85,000.00           85,000.00         100% I 100%

F78385842001 4/11/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොFඨාශෙP Rයා ප�ංp ගාzය ෙජ�ෂ්ඨ 

Xරවැk සංEධාන සඳහා rලාස්j] X� 

ලබා`ම

 
750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     749,680.28       100% I 100%

G78365842008 5/24/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැkම ôපලාවන� ආ� ස්වයං�;යා සදහා 

අවශ� ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා �ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% B 35%

H78362142007 5/24/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඈතගම මාතෘ සායනය ඉ�;�ම - ඉ�� 

වැඩ

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 800,000.00         -                   0% H 100%



H78364142009 6/2/2017

නෑබඩ ආ�:ෙFද ඖෂධ Kෂ්පාදනාගාරය ඉ�;�ම - අ�යර 2

1,575,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

K78385942010 5/31/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධණය සදහ අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385942011 5/29/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 300,000.00         300,000.00       100% I 100%

K78364942013 6/7/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නා!9ව gධ:මාරාම  Eහාරස්ථානය 

සාධක කර ගK_! ආ�:ෙFද පජා ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා�! 

ස බ!ධකර ගK_! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Eම සදහා යහප� 

ආහාර රටා �Rබද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Eම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00         100% I 100%

H78362442015 6/7/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සKපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� අ� 

ආදාය ලාÌ!ෙZ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා �ම

760,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

G78365842017 6/7/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ Kරත Eමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය සදහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 1,000,000.00      1,000,000.00    100% I 100%

H78362442014 6/7/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� අ� 

ආදාය ලා�!ෙZ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% C 60%

K78385942016 6/7/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     393,750.00       79% C 60%

G78365842021 8/1/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත සහ 

Kරත Uමට අෙr]°ත අ� අදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%



G78365842018 7/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාව] ෙලස ඇ9  මැyම,ම� වගාව‚ ආහාර Kෂ්පාදනය ආ` 

ස්වයං �;යාව!i Kරත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා අවශ� 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම
201,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

G78365842019 7/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාව] ෙලස ආහාර සැකyෙ  Kරත ෙහෝ KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ආහාර Kෂ්පාදනයට 

අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% B 35%

G78365842020 7/14/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාව] ෙලස ආහාර Kෂ්පාදනෙP Kරත කා!තාව] සදහා 

ආහාර Kෂ්පාදනයට අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 32,660.00           32,660.00         93% H 100%

H78362142022 9/21/2017

වා@9ව ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාසෙP මාවල පN� ෙසෞඛ� 

Kලධා� කා:යාලය, මහජන ෙසෞඛ� ප<]ෂක කා:යාලය, ෙසෞඛ� 

පව:ධන වැඩසටහ! සඳහා අවශ� ෙ@ශන ශාලාව] සiත 

ෙගොඩනැv�ල] ඉ�;<ම
2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H78362142028 11/21/2017

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වR! වැලැ]Uම ෙව�ෙව! ව�ායාමවලට 

ජනතාව ෙයො� ;<ම සඳහා ක�තර නගර සභා ¸_ය ආස!නෙP 

ඇE�න මං ¡�ව] ඉ�;<ම -අ�යර 1

3,750,000.00      ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව 0% O 0%

G78365842026 11/7/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාව] ෙලස ඇ9  මැyෙ  හා ආහාර Kෂ්පාදනෙP Kරත අ� 

ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා`ම
1,900,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 0% O 0%

G78365842023 9/21/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ9  මැyම, ආහාර 

Kෂ්පාදනය,Ek"� අ�ක  සහ ôපලාවන� ආ` ස්වයං �;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� අදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා 

අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 0% O 0%

K78365943004 5/24/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ෙනොN අ� ආදාය ලා� කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9 මැkම හා ආහාර සැකkම සදහා 

අවශ� ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% C 60%

G78365843005 5/24/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9  මැkම ôපලාවන� ආ� ස්වයං�;යා සදහා 

අවශ� ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා �ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     40,000.00         100% I 100%



H78362443006 6/7/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� 

අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා �ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     74,626.35         100% I 100%

K78386943008 6/7/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පජාව දැ�ව� ;�ම සදහා 

ම�දව� Kවාරණ වැඩසටහන] පැවැ�Eම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     25,000.00         100% I 100%

K78385943007 6/7/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

G78365843010 8/1/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත 

සහ Kරත Uමට අෙr]°ත අ� අදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

K78365943011 8/1/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP කා!තාව! සදහා 

අවශ� ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

K78385943009 7/18/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

A78362143012 8/23/2017

බ ඩාරගම ෙරෝහෙ� ඌණ දෘෂ්  සායනෙP වැk;Rය අ��වැTයා 

;<ම

120,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 148,000.00         -                   0% B 35%

G78365843013 11/9/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

G78362443014 11/9/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� 

සඳහා සaපාර]ෂක උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%



N78362943015 11/9/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බ ඩාරගම ෙසෞඛ� 

ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP මානkක ෙරෝÆ! Xන��ථාපනය 

;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

G78362843016 11/9/2017

බ ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< ෙකොnඨාශෙP මානkක සායන 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

A78362143017 11/9/2017

බ ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< කා:යාලෙP අත�ාවශ� 

අ��වැTයාව! k9;<ම

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

H78362444001 8/1/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 198,170.00         198,170.00       99% I 100%

K78385944005 9/11/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     49,945.00         100% I 100%

H78362444002 9/11/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% D 80%

G78365844003 9/11/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාවක K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� අදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% D 80%

H78362144008 11/21/2017

ෙහොරණ ෙරෝහෙ� ෙදමහ� ශල� වාn� සංÖ:ණ ෙගොඩනැv�ල 

සඳහා E9R ෙසෝපානය ස්ථා�ත ;<ම

1,044,200.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

A78362144007 11/16/2017

ෙහොරණ ෙරෝහෙ� ETU ෙගොඩනැv�ල සහ ෙFය!ග�ල සායනය 

ඉ�;<මට ෙයෝ�ත ¸_ෙP පාං� ප<]ෂාව k9 ;<ම

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%



N78386944006 9/29/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ත�ණ ත�sය! සදහා 

ම�දව� Kවාරණ සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 0% O 0%

K78385945003 5/24/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල ආබාeත 

ද�ව!ෙZ Vසලතා ව:ධනය ;�ම සදහා වැඩසටහ! පැවැ�Eම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     75,000.00         100% I 100%

K78385945004 5/24/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහ! පැවැ�Eම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78385845005 5/24/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආබාeත අයෙZ ෙසෞඛ� ත�වය 

නංවා³ම සදහා අවශ� උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     145,505.00       97% I 100%

G78365845001 5/24/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව!ට ආහාර 

Kෂ්පාදනය ඇ9  මැyම ôපලාවන� ආ�ය සදහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

K78365945002 5/24/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  මැyම ආහාර 

සැකyම සදහා අවශ� ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

K78362945006 6/7/2017

ම9රාවල ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Eම �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

H78362445007 7/4/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

G78365845008 7/18/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාව] ෙලස ආහාර Kෂ්පාදනය‚ස�ව පාලනය‚ ඇ9  මැyම, 

Ek"� ම� වගාව හා කෘ°ක:මෙP K�" අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
188,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%



K78385946003 5/24/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

ආබාeත ද�ව!ෙZ Vසලතා ව:ධනය ;�ම සදහා වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78385946006 5/24/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහ! පැවැ�Eම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

G7836584600 5/24/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත කා!තාව!ට 

ආහාර Kෂ්පාදනය ඇ9 මැkම ôපලාවන� ආ�ය සදහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල 0% O 0%

K78365946002 5/24/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙගෝE!න කළාපෙP ආදාය  

උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ෙනොN අ� ආදාය ලා� කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9  මැkම හා 

ආහාර සැකkම සදහා අවශ� ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! 

පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

K78365946005 5/24/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මහගම කළාපෙP ආදාය  

උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ෙනොN අ� ආදාය ලා� කා!තාව! 

ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9  මැkම හා 

ආහාර සැකkම සදහා අවශ� ස්වයං�;යා X{� වැඩසටහ! 

පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

H78362446007 7/4/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

G78365846008 7/18/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාව] ෙලස ඇ9  මැyම හා ආහාර Kෂ්පාදනෙP K�" 

අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා`ම
209,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල 209,000.00         -                   0% C 60%

G78365846001 5/24/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  

උ�පාදන ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත 

කා!තාව!ට ආහාර Kෂ්පාදනය,ඇ9  මැyම‚ôපලාවන� ආ�ය 

සදහා ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

H78362446004 9/4/2017

ක�තර �ස්´]කෙP �ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 

අ� ආදාය ලාÌ සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� පN� සදහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%



G78365846009 11/9/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාව] ෙලස ඇ9  මැyෙ  හා ආහාර Kෂ්පාදනෙP Kරත 

අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා`ම
255,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල 0% O 0%

F78362847001 10/13/2017

Provide equipment for Kitchen & Rest room in DH 

    Dodangoda

197,672.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 500,000.00         93,826.20         47% H 100%

G78385847005 5/24/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

ආබාeත ද�ව!ෙZ ආබාeත ත�වය අවම ;�ම සදහා උපකරණ 

ලබා �ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

H78362147004 11/7/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙත�වන මාතෘ සායනය සදහා 

ළමා උයන] ඉ�;<ම

72,900.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%

G78365847003 5/24/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව!ට ආහාර 

Kෂ්පාදනය ඇ9  මැyම හා ôපලාවන� ආ� ස්වයං�;යා සදහා 

අවශ� උපකරණ ලබා �ම
140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     72,500.00         52% C 60%

K78365947002 5/24/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ෙනොN අ� ආදාය ලා� කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9  මැkම හා ආහාර සැකkම සදහා 

අවශ� ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     42,290.00         85% I 100%

H78362447006 5/24/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� 

අ� ආදාය ලා�!ෙZ පN� සදහා සKපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

K78362947007 7/4/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.පජාව දැ�ව� ;<ම සඳහා ම�දව� 

Kවාරණ වැඩසටහ! පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     33,000.00         33% B 35%

K78362947009 7/18/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� Kළධා< ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� 

ළමා හා මාතෘ සායනයක ගැws මFව�!ෙZ මානkක gවතා 

ව:ධනය සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 50,000.00           -                   0% H 100%



G78365847008 7/18/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාව! ෙලස ඇ9  මැyම හා ආහාර සැකyෙ  K�" අ� 

ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා`ම
144,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

K78385947010 7/18/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙPආබාeත ද�ව!ෙZ 

Vසලතා ව:ධනය ;<ම සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 73,193.00           73,193.00         98% I 100%

G78385848008 5/24/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල ආබාeත 

ද�ව!ෙZ ආබාeත ත�වය අවම ;�ම සදහා උපකරණ ලබා �ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78365948006 5/24/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9  මැkම සදහා අවශ� ස්වයං�;යා X{S 

වැඩසටහ! පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

G78365848007 5/24/2017

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාවක Kරත ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත කා!තාව!ට ආහාර 

Kෂ්පාදන ඇ9  මැkම හා ôපලාවන� ආ� ස්වයං�;යා සදහා අවශ� 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 40,000.00           39,919.00         100% I 100%

K78385948011 6/7/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක 

සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     75,000.00         100% I 100%

K78365948009 6/7/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨෘශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට 

ෙයො� ;�ම සදහා ඇ9  මැkම �ර ෙර� K:මාණය සප�" හා බෑZ 

මැkම ආහාර සැකkම හා ôපලාවන� සදහා අවශ� ස්වයං�;යා 

X{S වැඩසටහ! පැවැ�Eම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 150,000.00         50,000.00         33% B 35%

H78362448010 6/7/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සKපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� අ� 

ආදාය ලා�!ෙZ පN� සදහා සKපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 199,992.00         199,992.00       100% I 100%

G78365848012 6/7/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP දැනට ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං�;යාවක Kරත ෙහෝ Kරත Eමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැkම ආහාර Kෂ්පාදනය ôපලාවන� Ek"� අ�ක  හා 

හ9!É� Kෂ්පාදන සදහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 300,000.00         299,979.00       100% I 100%



H78362448013 7/4/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 125,000.00         124,996.00       100% I 100%

F78386848002 3/28/2017

බස්නාiර පළා� ප�වාස ෙදපා:තෙ !"ෙF Rයාප�ංp ෙ��වල 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ� ළමා Kවාස සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා`ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     51,793.43         35% D 80%

N78386948014 10/9/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ත�ණ ත�sය! සදහා 

ම�දව� Kවාරණ සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 0% O 0%

F78362849001 11/7/2017

Provide equipment for kitchen inRH Neboda an DH 

Matugama Ingiriya and Ittapana

1,431,728.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% H 100%

K78385949002 5/24/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලා�! සදහා අ]° 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78364949003 5/24/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආ�:ෙFද පජා ෙසෞඛ� ෛවද� 

Kලධා� ස බ!ධ කර ගK_! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Uමට 

යහප� ආහාර රටා යහප� hවන X�9 �Rබද දැ�ව� ;�ෙ  

වැඩසටහ! 02] පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,930.00         100% I 100%

H78362449004 5/24/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� අ� 

ආදාය ලාÌ!ෙZ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     58,635.65         98% I 100%

H78362449005 7/6/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

K78362949007 7/18/2017

ම"ගම ෙසෞඛ� ෛවද� Kළධා< ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� ළමා හා 

මාතෘ සායනයක ගැws මFව�!ෙZ මානkක gවතා ව:ධනය 

සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%



F78385849006 11/20/2017

සමාජ ෙසේවා ෙදපා:තෙ !"ෙF Rයා ප�ංp ම"ගම ම�ර ළමා 

Kවාසය සඳහා අවශ� උපකරණ _ල` ගැaම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385949008 7/18/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආබාeත ද�ව!ෙZ 

Vසලතා ව:ධනය ;<ම සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385949009 7/18/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වැTij 

සංEධානවල සාමා�ක�! සඳහා මානkක gවතා වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

H78362449012 11/17/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

H78386149010 10/23/2017

ම"ගම ප�වාස කා:යාලෙP ජල ටැං;ය, ෙපො පාගාරය ඉ�;<ම

1,425,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

F78362850001 9/7/2017

Provide beds and lockers for BH Pimbura, BH Horana, 

    RH Dodangoda and Geekiyanakanda Estate Hospital

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 2,000,000.00      989,000.00       49% C 60%

H78362450002 7/4/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා 

`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

H78362450004 7/18/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලා�යV සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

37,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     32,615.00         87% I 100%

G78365850003 7/18/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාව] ෙලස ඇ9  මැyම හා ආහාර සැකyෙ  K�" අ� 

ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා`ම
153,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     153,000.00       100% I 100%



H78362150006 11/21/2017

Installation of BABX system in BH Pibura & DH 

Meegahathenna

1,363,080.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

G78365851001 7/6/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම, ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

G78365851002 7/18/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාව] ෙලස ම� වගාව‚ ආහාර සැකyම ‚ඇ9  මැyම හා 

කෘ°කා:_ක ස්වයං �;යාවල K�" අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ට 

අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
133,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% B 35%

H78362451003 11/17/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා සaපාර]ෂක පහgක  

ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

K78362952001 5/18/2017

පාR!ද�වර ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� පෙ@ශෙP _Kක!දල 

ජනපදෙP වාසය කරන ජනතාවෙZ ද�දතාවය �� දැ;ම �Rබද 

උපාය මා:vක පෙFශය] ලබා �ම මv! ද�දතාවය අවම මnටමකට 

ෙගන ඒම (ෙසෞඛ� පව:ධන ග මාන ඇ� ;<ම)
310,800.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     177,690.50       57% C 60%

G78365852006 7/18/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං �;යාව] ෙලස ඇ9  මැyම, කෘ°ක:මය හා ආහාර Kෂ්පාදන 

ආ` ස්වයං �;යාවල K�" අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
228,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% B 35%

K78385952004 7/4/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ 

Xරවැkය!ෙZ මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

G78365852002 7/4/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

ස්වයං පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  

උ�පාදන ස්වයං �;යාවක KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සදහා 

ඇ9  මැyම, ආහාර Kෂ්පාදනය,ôපලාවන�,Ek"� අ�ක  සදහා 

අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% B 35%

K78365952003 7/4/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොjඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන 

මා:ගයකට ෙයො� ෙනො¾ අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  

මැyම,�ර ෙර� K:මාණය, සප�" හා බෑZ මැyම සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     20,000.00         20% B 35%



H78362452005 7/4/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක 

පහgක  ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක 

පහgක  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

H78362453004 6/7/2017

_�ලKය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� 

අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 199,732.00         -                   0% H 100%

K78385953005 6/7/2017

 _�ලKය පා.ෙ�.ෙකොnඨෘශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා අ]° 

සායනය] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78362953009 8/1/2017

_�ලKය ෙසෞඛ� ෛවද� Kළධා< ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග �¦බඳ දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

G78365853010 8/1/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත 

සහ Kරත Uමට අෙr]°ත අ� අදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% C 60%

K78365953011 8/1/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP කා!තාව! සදහා අවශ� 

ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% D 80%

K78386953001 3/28/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව දැ�ව� ;<ම සදහා 

ම�දව� Kවාරණ වැඩසටහ! පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           -                   0% B 35%

K78385953008 7/18/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385953007 7/18/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයා ප�ංp වැTij 

සංEධානවල සාමා�කය! සඳහා මානkක gවතා වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%



G78365853006 8/8/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාව] ෙලස ඇ9  මැyෙ  Kරත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම

186,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 0% O 0%

G78365853012 11/9/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 0% O 0%

G78362453013 11/25/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� 

සඳහා සaපාර]ෂක උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 0% O 0%

K78365954006 6/7/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� 

ෙනොN අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සදහා ඇ9  මැkම �ර ෙර� 

K:මාණය ආහාර සැකkම හා ôපලාවන� ආ� ස්වයං�;යා X{S 

වැඩසටහ! පැවැ�Eම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% C 60%

K78386954008 6/7/2017

ඉංv�ය පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ම�දව� Kවාරණ 

වැඩසටහ! පැවැ�Eම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% B 35%

K78362954005 6/7/2017

ඉංv�ය ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා� ෙකොnඨාශෙP පජාව සදහා ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැලැ]Eම �Rබද දැ�ව� ;�ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 50,000.00           50,000.00         100% I 100%

K78385954007 6/7/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�.ෙකොnඨෘශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා අ]° සායන 

පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     49,680.00         99% I 100%

G78365854009 7/18/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාව] ෙලස ඇ9  මැyම, ආහාර සැකyම,   කෘ°ක:මය හා ස�ව 

පාලනය ආ` ස්වයං �;යාව!i Kරත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම
191,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     129,647.00       68% H 100%

H78362454010 9/11/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  

ෙනොමැ� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% A 10%



G78365854011 11/9/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආදාය  උ�පාදන ස්වයං 

�;යාව] ෙලස ඇ9  මැyෙ  Kරත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සදහා අවශ� මහන මැ°! ලබා`ම

210,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය 0% O 0%

N78364963001 4/20/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල අ� 

ආදාය ලාÌ පN�වල ශක�තා ඇ� පN�වල ආදාය  ත��වය ඉහළ 

නැංUමට වාKජ ඔg වගා ව�ාපෘ� �යා�මක ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     179,190.50       90% D 80%

N78364963002 2/22/2017

ග පහ �ස්´]කෙP පාර ප�ක ෛවද�ව�!ෙZ දැ�ම සංර]ෂණය 

;<ම සඳහා වන වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     117,086.25       59% D 80%

G78362863003 3/2/2017

 Purchasing of spare parts of Bio medical equipment in 

    Gampaha District

700,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

G78362863004 3/3/2017

Purchasing of Bio medical equipment for health 

    institutions in Gampaha District

1,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     1,200,000.00    100% I 100%

N78362963005 3/6/2017

Promotion of \"Healthy Village\" concept in Gampaha 

    District

250,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 250,000.00         -                   0% B 35%

K78364963007 8/14/2017

ග පහ �ස්´]කෙP පා.ෙ�.ෙකොnඨාශ මnට_! ෙ@Aය ෛවද� අංශ 

මÐ! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ාr�ය අවම ;<ම සඳහා ෙරෝග 

Kවාරණ ව�ාපෘ� �යා�මක ;<ම

133,250.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     133,250.00       100% I 100%

K78364963011 7/27/2017

ග පහ �ස්´]කෙP කා!තාව! සඳහා ෙ@Aය ඖෂධ භාEතය සඳහා 

ෙපළඹUමට අවශ� දැ�ම ලබා `මට‚ ආ�:ෙFද ôපලාවන� කමෙFද 

හ9!වා`ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

89,050.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     89,050.00         100% I 100%

K78364963012 7/27/2017

ග පහ �ස්´]කය "ළ ෙ@Aය ෛවද� අංශය ස බ!ධ කර ග:භa 

මාතාව! සඳහා ෙපෝෂණය �Rබඳ දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

115,050.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     106,200.00       92% I 100%



F78386863009 7/4/2017

බස්නාiර පළා� ප�වාස ෙදපා:තෙ !"ෙF Rයාප�ංp .ග පහ 

�ස්´]කෙP ළමා Kවාස සදහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

N78364963014 7/28/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ජනතාව ෙබෝවන හා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවR! 

වැලැ]Uම සඳහා ෙ@Aය ෙබෝග භාEතය {� ;<මට අවශ� දැ�ව� 

;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

104,650.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     88,550.00         85% D 80%

K78364963015 9/14/2017

ග පහ �ස්´]කෙP පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශ මnට_! ෙ@Aය 

ෛවද� අංශය මv! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ාr�ය අවම ;<ම සඳහා 

ෙ@�ය ඖෂïය පාන පචRත ;<ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

254,800.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     215,600.00       85% D 80%

G78362863017 10/23/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�]ෂ බල පෙ@ශය "ළ ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග හ9නා ගැaම සඳහා අවශ� උපකරණ _ල` ගැaම

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

F78362863018 10/23/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�]ෂ බල පෙ@ශය "ළ �i�වන 

ෙසම පටල ප<]ෂණාගාර 03 සඳහා අවශ� ගෘහ හා කා:යා³ය 

උපකරණ _ල` ගැaම

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

G78385863016 9/29/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල අ� 

ආදාය ලාÌ පN�වල ආබාeත ද�ව!ෙZ ආබාeත ත�වය අවම 

;<ම සදහා අවශ� උපකරණ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

N78364964001 2/22/2017

ෙකොළඔ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල 

අ� ආදාය ලාÌ පN� අත�! ශක�තා ඇ� පN� සඳහා වාKජ ඔg 

වගා ව�ප� �යා�මක ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     184,190.50       92% D 80%

G78362864003 11/9/2017

Procurement of IT related equipment and accessories for 

    health institutions in Colombo district

2,850,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,805,344.00    63% I 100%

N78364964002 4/20/2017

ෙකොළඔ �ස්´]කෙP පාර ප�ක ෛවද�ව�!ෙZ දැ�ම සංර]ණය 

;<ම සඳහා වන වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     120,646.25       60% D 80%



G78362864010 5/24/2017

Purchasing of medical equipment for base hospitals in 

colombo district

3,725,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

G78362864011 5/24/2017

purchasing of medical equipment for health institution in 

Colombo district

4,275,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

F78362864012 5/8/2017

purchasing of furniture and office equipment for health 

institution in colombo district

4,061,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     3,409,554.50    84% H 100%

F78362864013 5/8/2017

purchasing of non medical equipment for health 

institutions in colombo district

4,439,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,852,245.00    64% H 100%

K78364964014 5/3/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පා.ෙ�.ෙකොnටාශ මnට_! ෙ@Aය ෛවද� 

අංශය මv! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ාr�ය අවම ;<ම සදහා ෙරෝග 

Kවාරණ ව�ාපෘ� �යා�මක ;<ම

77,600.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     74,950.00         97% I 100%

K78364964015 8/18/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශ මnට_! ෙ@Aය 

ෛවද� අංශය මv! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ාr�ය අවම ;�ම සදහා 

ෙ@Aය  ඖෂïය පාන පචRත ;<ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම 

(අ�යර 1)
99,300.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     92,751.23         93% I 100%

A78385164016 5/16/2017

බස්නාiර පළා� සමාජ ෙසේවා ෙදපා:තෙ !"ෙF Rයාප�ංp ෙකොළඹ 

�ස්´]කෙP �ij  වැTij Kවාස ආබාeත Kවාස �වා g�V  

මධ�ස්ථාන නUකරණය ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385964018 7/20/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk සංEධානවල 

සාමා�කය!ෙZ මානkක gවතාවය ඉහළ නැංUම සඳහා අධ�ා�_ක 

සංව:ධන වැඩසටහ! පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78385964017 7/20/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල 

අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා අ]° සායන පැවැ�Uම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     380,160.00       63% C 60%



A78362164005 5/3/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�]ෂ කා:යාලය යටෙ� 

පාලනය වන ෙරෝහ�, ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< කා:යාල, මාතෘ හා 

ළමා සායනවල අත�ාවශ� අ��වැTයා ;<ම

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

F78386864004 5/3/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP බස්නාiර පළා� ප�වාස ෙදපා:තෙ !"ෙF 

Rයාප�ංp ළමා Kවාස සදහා අවශ� උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

K78385964019 9/4/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයක 

ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක 

සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

H78362164020 11/9/2017

Preparation of a Master Plan for DH Padukka, DH 

Moratuwa and DH Athrugiriya-satge1

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

N78364965003 2/22/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල අ� 

ආදාය ලාÌ පN� අත�! ශක�තා ඇ� පN� සඳහා ආද

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     184,190.50       92% D 80%

N78364965004 2/22/2017

ක�තර �ස්´]කෙP පාර ප�ක ෛවද�ව�!ෙZ දැ�ම 

සංර]ෂණය ;<ම සඳහා වන වැඩසටහ! පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     120,203.25       60% D 80%

G78362865005 3/9/2017

Purchasing of Spare parts for medical equipment to 

    Health institutions in Kaluthara District

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     3,259,756.00    65% B 35%

G78362865006 7/4/2017

Purchasing of medical equipments for health institutions 

    in Kaluthara district

3,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% H 100%

G78362865007 3/9/2017

Provide equipment for ETU/OPD at DH Bandaragama & 

    DH Meegahathenna

4,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 4,500,000.00      2,111,121.40    47% C 60%



K78362965008 7/18/2017

Programme on health Inovation for health staff in 

    Kaluthara district

650,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 1,000,000.00      -                   0% A 10%

G78385865001 2/21/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙවෙසන ආබාeත X@ගල�!ෙZ ආබාeත 

ත��වය අවම ;<ම සඳහා අවශ� ආබාeත උපකරණ 

ලබා`ම.

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     176,285.00       18% B 35%

N78365965009 2/23/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ස්වයං �;යාව!i K�" සහ අෙr]°ත 

කා!ත ◌ාව!ෙZ ආ:åක හා සාමාජÑය ත��වය ඉහළ නැංUම 

සදහා දැ�ව� ;<ෙ  සහ Kෂ්පාදන අෙලE ;<ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00         389,413.47       78% I 100%

N78386865002 2/21/2017

ක�තර �ස්´]කෙP අ� ආදාය ලාÌ ද�ව! පාසැ� හැර යාම අවම 

;<ම සඳහා ද�ව!ට පාස� උපකරණ 

ලබා`ම.

 
2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,800,580.00    90% C 60%

K78385965012 3/17/2017

ක�තර �ස්´]කය "ළ පව�වාෙ◌ගන යන ලමා 

මා:ෙ◌ගා◌්ෙප@ශන මධ�ස්ථාෙනP ද�ව! සහ කා:ය ම ඩල 

සදහා අවශ� Eෙ◌ශ්ෂ X{S වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     834,887.07       64% D 80%

K78364965013 5/16/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පා.ෙ�.ෙකොnඨාශ 12ක ෙ@Aය 

ෛවද� අංශය මv! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ාr�ය අවම ;�ම සදහා 

ෙ@Aය ඖෂïය පාන පචRත ;<ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

71,800.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     71,800.00         100% I 100%

K78364965014 5/18/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පා.ෙ�.ෙකොnඨාශ 12ක ෙ@Aය 

ෛවද� අංශය මv! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ාr�ය අවම ;�ම සදහා 

ෙරෝග Kවාරණ ව�ාපෘ� �යා�මක ;<ම

77,150.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     76,950.00         100% I 100%

A78385165015 5/16/2017

බස්නාiර පළා� සමාජ ෙසේවා ෙදපා:තෙ !"ෙF Rයාප�ංp ක�තර 

�ස්´]කෙP �ij වැTij Kවාස ආබාeත Kවාස �වා g�V  

මධ�ස්ථාන නUකරණය ;<ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78362565018 8/1/2017

ෙඩං� ආපදා ත��වය �¦බඳව ක�තර �ස්´]කෙP පජා 

සංEධානවල Kෙයෝ�ත�! හා රජෙP ආයතනවල Kළධා<! 

දැ�ව� ;<ම

40,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     40,000.00         100% I 100%



G78362865017 7/4/2017

Provide Oxygen regulators & essential medical 

equipments for HLCs in Kalutara District

1,400,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     1,325,800.00    95% C 60%

K78362965020 7/18/2017

Awareness Programme on Emergency Treatment Units 

for related staff

350,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% H 100%

K78364965019 7/12/2017

ක�තර �ස්´]කෙP පජාව ෙව�ෙව! ආ�:ෙFද ෛවද� කමය 

අ�ව ෙඩං� ම:දනය ;<ම සඳහා අවශ� දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

632,100.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     556,850.00       88% D 80%

K78365965016 6/15/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ඕ;� වගාෙF K�" අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සදහා නව දැ�ම සහ තා]ෂණය �¦බද දැ�ව� ;<ෙ  

හා පග�ය ප<]ෂා ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

17,750.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 14,250.00           13,730.00         77% I 100%

K78364965024 8/1/2017

ක�තර �ස්´]කෙP _�ලKය, බ ඩාරගම,බ9රRය,අගලව�ත, 

�ල�kංහල හා ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල පජා 

ෙසෞඛ� ෛවද� Kළධා< ස බ!ධ කර ෙ@Aය ෛවද� කම �¦බඳ 

දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

N78385965022 8/1/2017

ක�තර �ස්´]කෙP අ� ආදාය ලාÌ වැ!දW කා!තාව! 

ෙව�ෙව! ආදාය  උ�පාදන ස්වයං �;යා ව�ාපෘ�ය] �යා�මක 

;<ම

274,300.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     261,191.50       95% I 100%

N78386865025 8/28/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල අ� 

ආදාය ලාÌ ද�ව! KවාසගතUම වැළැ]Uම සඳහා අවශ� පාසැ� 

උපකරණ ලබා`ම

2,200,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

K78364965023 8/1/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසවල 

ආ�:ෙFද පජා ෙසෞඛ� ෛවද� Kළධා<! ස බ!ïකරණය කර 

ගK_! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැළැ]Uමට යහප� ආහාර රටා සහ 

hවන X�9 �¦බඳ දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     49,000.00         33% B 35%

N78364965026 10/7/2017

ක�තර , පාන9ර, ෙදොඩ ෙගොඩ, �ල�kංහල,අගලව�ත, 

බ ඩාරගම යන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල පජා ෙසෞඛ� 

ෛවද� Kළධා< ස බ!ධ කරගK_! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැ]Uමට යහප� ආහාර රටා සහ hවන X�9 �¦බඳ දැ�ව� 

;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%



K78385962001 8/2/2017

බස්නාiර පළාෙ� ප�ංp Eෙශේෂ අවශ�තා සiත Nව!ෙZ මලල �ඩා 

තරගාවRය 

පැවැ�Uම

 
2,100,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     2,090,925.73    100% I 100%

N78385962002 3/6/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයාප�ංp පාෙ@Aය වැTij බලම ඩල මv! 

ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gභ සාධනය ඉහළ නැංUම සඳහා ආදාය  

උ�පාදන ව�ාපෘ� �යා�මක 

;<ම.

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     416,198.00       42% D 80%

K78385962003 2/21/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙවෙසන වැ!දW පජාව ආ:åක වශෙය! සEබල 

ගැ!Uම සඳහා ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     220,699.00       44% D 80%

K78385962004 2/21/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙවෙසන Eෙශේෂ අවශ�තා සiත Nව! ආ:åක හා 

සමාhය වශෙය! සEබල ගැ!Uම සදහා ස්වයං �;යා X{S 

වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     30,000.00         6% B 35%

K78385962014 2/21/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයාප�ංp පාෙ@Aය වැTij බල ම ඩලවල 

ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක සංව:ධනය සඳහා 

අධ�ා�

 
1,350,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     474,150.00       35% D 80%

A78386162005 2/21/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ප�වාස ෙදපා:තෙ !"ෙF අï]ෂණය යටෙ� 

පව�න ළමා සංව:ධන මධ�ස්ථාන සංව:ධනය 

;<ම.

 
2,300,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78386862007 2/21/2017

බස්නාiර පළාෙ� අ� ආදාය ලාÌ පN�වල ද�ව! KවාසගතUම 

වැළැ]Uම සදහා ෙදමF�ය! සEබල ගැ!Uමට අවශ� ස්වයං �;යා 

උපකරණ 

ලබා`ම.

 
600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

K78386962008 2/21/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයා ප�ංp රජෙP හා ස්ෙF~ජා ළමා සංව:ධන 

මධ�ස්ථානවල කා:ය ම ඩලය සඳහා අවශ� X{ණE  

ලබා`ම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

K78386962009 2/21/2017

පළා� ප�වාස ෙදපා:තෙ !"ව යටෙ� වන ආයතනවල ද�ව!ෙZ 

මානkක රසE!දනය සදහා රසE!දනා�මක වැඩසටහ! 

පැවැ�වම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%



K78386962010 2/21/2017

ප�වාස ෙදපා:තෙ !"ව යටෙ� Rයාප�ංp ආයතනවල ද�ව! 

ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම සඳහා ස්වයං �;යා 

X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K78385962015 10/4/2017

බස්නාiර පළාෙ◌� ෙ◌ෙවෙ◌සන ෙ◌ජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙ◌Z 

ශා<�ක හා මානkක ෙ◌සෟඛ� පව:ධන වැඩසටහ! පැවැ�Uම

2,700,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     857,520.00       32% C 60%

K78386962011 3/2/2017

ප�වාස ෙදපා:තෙ !"ව යටෙ� Rයාප�ංp ආයතනවල ද�ව! 

ආදාය  උ�පාදන මා:ගයකට ෙයො� ;<ම සදහා ස්වයං �;යා 

X{S පාථමාලා පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     62,681.40         13% B 35%

K78386962012 3/2/2017

බස්නාiර පළාත "ල ද�ව!ට k9වන අපචාර වැලැ]Uම උෙදසා 

පජාව දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     301,551.00       60% D 80%

K78385962016 5/9/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙවෙසන අවාk සහගත පජාවෙZ සමාජ ගැට� 

හ9නා ගැaම හා සමාජ ගැට� අවම ;<ම ස බ!ධ සz]ෂණ හා 

ප<]ෂණ පැවැ�Uම සහ හ9නාග� සමාජ ගැට� අවම ;<ම සදහා 

වැඩසටහ! පැවැ�Uම
2,150,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     508,216.00       24% C 60%

K78364962022 7/4/2017

බස්නාiර පළාෙ� ජනතාව වVග� ෙරෝගවR! වැළÖම සදහා ෙරෝග 

Kවාරණ වැඩසටහ! යටෙ� දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

332,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     331,138.89       100% I 100%

N78385962021 5/29/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙවෙසන ආබාeත පජාව �¦බදව සමාජය දැ�ව� 

;<ම සදහා pතපට උෙළල] පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     81,688.50         16% C 60%

N78365962018 5/12/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරා ග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල 

ෙතෝරාග� ගාම Kලධා� වස  3ක අ� ආදාය ලාÌ පN� සදහා 

පNෙ� ෙපෝෂණය ෙගව�ෙත!ම ලබා ගැaමට ෙගව" වගා ව�ාපෘ� 

�යා�මක ;<ම
447,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     51,274.00         11% D 80%

K78365962020 5/15/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල ණයගැ� 

භාවය අවම ;<ම සදහා g9g ආයතන සමග ස බ!ïකරණය ඇ� 

;<මය එම පN�වල කා!තාව! සදහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     14,250.00         14% B 35%



K78385962023 10/4/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙවෙසන අ� අදාය ලාÌ! සඳහා අ]° සායන 

පැවැ�Uම

2,250,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

N74385105300 10/16/2017

z<ගම ස�ෙසවන රජෙP Eෙශේ°ත ��_ ළමා Xන��තාපන 

මධ�ස්ථානෙP ෙ!වාkක ද�ව!ෙZ ෙසෝදන ෙර� ෙF³ම සඳහා 

ස්ථානය] සකස් ;<ම.

175,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

N74385105301 10/16/2017

z<ගම ස�ෙසවන රජෙP Eෙශේ°ත ��_ ළමා Xන��තාපන 

ම"යගස්ථානෙP ගබඩාව හා උපස්ථා�කා EෙFකාගාරය ෙව! ;<ම.

280,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

N74385127300 10/16/2017

_� ෙසවන රජෙP Eෙශේ°ත ළමා Xන��තාපන මධ�ස්ථානෙP 

ෙ!වාkක ද�ව!ෙZ ෙසෝදන ෙර� ෙF³ම සඳහා ස්ථානය] සකස් 

;<ම.

230,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

N74385162300 5/31/2017

බස්නාiර පළාෙ� අ� ආදාය ලා� ආබාeත X@ගල�! ෙවෙසන 

ඔN!ෙZ Kවාස "ල වැk;R පහgක  පෙFශ පහgක  හා Kවස 

"ළ පහgක  වැT��S ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     1,430,000.00    72% C 60%

K73385901001 11/17/2017

�Nල�jය. පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය! 

සඳහා අ]° සායන 2] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385902001 11/17/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 2] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H73362103002 11/10/2017

Renovation of dengue unit at DGH Negambo

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H73362103003 11/10/2017

Renovation of boundary wall at DGH Negambo stage 1

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%



K73364903006 11/17/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැ]Uම ෙව�ෙව! ෙයෝÆ ව�ායාම වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K73362903007 11/17/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා බටiර ෛවද� සායන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K73385903008 11/17/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73365905001 11/17/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

K73362906001 11/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැ]Uම ෙව�ෙව! දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K73385906002 11/17/2017

අ�තනග�ල. පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය! සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73365906003 11/23/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! 2] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

K73385907001 11/17/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 2] පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385907002 11/17/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ගෙ ��ල උ"ර ගාම Kලධා< වසෙ  

ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! සඳහා අ]° සායනය] 

පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%



K73385907003 11/17/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙකොස්k!න ගාම Kලධා< වසෙ  

ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! සඳහා අ]° සායනය] 

පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73362908001 11/17/2017

ජා-ඇළ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

ග:භa මාතාව!ෙZ ෙපෝෂණය හා w¦Y!ෙZ සaපාර]ෂාව 

�¦බඳව දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K73385909001 11/17/2017

ව�තල. පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73365909003 11/17/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ස්වයං�;යා X{S අවස! කළ 

කා!තාව!ෙZ K:මාණ ඇ"ළ� පද:ශනය] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 0% O 0%

K73365910001 11/17/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

K73385910002 11/17/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385911001 11/17/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 2] පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73364912001 11/17/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැ]Uම ෙව�ෙව! දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K73362912002 11/17/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා බටiර ෛවද� සායන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%



K73365912003 11/17/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම 0% O 0%

K73365913001 11/17/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය  ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය 0% O 0%

K73385913002 11/17/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385921004 11/16/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 02 ] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385921005 11/16/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 02 ] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73362924001 11/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සඳහා බටiර ෛවද� සායන] 

02 ] පැවැ�Uම

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K73385924002 11/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 02 ] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385925003 11/16/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 02 ] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385925004 11/16/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 02 ] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%



K73362925005 11/16/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සඳහා බටiර ෛවද� සායන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K73385925006 11/16/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385926001 11/16/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය! සඳහා අ]° සායන 02] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385928001 11/16/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73362928002 11/16/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සඳහා බටiර ෛවද� සායන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K73385929001 10/6/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73362929002 11/16/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�වාවල සහ aල මහර පෙ@ශ වල 

පජාව සඳහා බටiර ෛවද� සායන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K73385930001 10/6/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73362930002 11/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව සඳහා බටiර ෛවද� 

සායන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%



K73385930003 11/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය! සඳහා අ]° සායන 02 ] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

N73362831002 10/6/2017

අEස්සාෙF�ල $Rක ෙරෝහල සදහා එ]ස් ;රණ ය!තය] ලබා `ම

8,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ 0% O 0%

N73362841002 10/6/2017

ෙ]"ම¡ ෙරෝහෙ� 9රකථන ප@ධ�ය සකස් ;<ම

1,200,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% A 10%

K73364942002 10/6/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

�¦Yකම �� දැÖෙ  අර�K! ස්වයං �;යාව] වශෙය! ඔg වගා 

ව�ාපෘ�ය ආර භ ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

N73385942003 11/20/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක වැඩසටහ! පැවැ�Uම

2,900,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H73362143003 11/10/2017

බ ඩාරගම ෙරෝහල සඳහා නව ටා!ස්ෙපෝමරය] ස්ථා�ත ;<ම

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% D 80%

K73365943004 11/17/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

K73385944001 11/17/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H73362446002 10/6/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සaපාර]ෂක පහgක  ෙනොමැ� 

අ� ආදාය  ලාÌ X@ගලය! සඳහා වැk;R ඉ�;<මට අවශ� දව� 

ලබා `ම

1,250,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%



K73385946003 11/17/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය! සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73364947001 11/17/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැ]Uම ෙව�ෙව! ෙයෝÆ ව�ායාම වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K73365947002 11/17/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

K73385948001 11/17/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායන 2] පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73385949001 11/17/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය! 

සඳහා අ]° සායනය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

K73364949002 11/17/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැ]Uමට යහප� ආහාර රටා , යහප� hවන X�9 �¦බඳ දැ�ව� 

;�ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K73365949003 11/17/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

K73385950001 11/17/2017

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

මානkක සහ ආධ�ා�_ක සංව:ධනය උෙදසා ආධ�ා�_ක පව:ධන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H73362151005 11/10/2017

zගහතැ!න ෙරෝහල සඳහා ටා!ස්ෙපෝමරය] ස්ථා�ත ;<ම

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%



K73362951006 11/17/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා බටiර ෛවද� 

සායන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

K73362952001 11/17/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා බටiර ෛවද� 

සායන] පැවැ�Uම

50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

K73365953001 11/17/2017

_�ලKය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙවෙසන අ� ආදාය  ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 0% O 0%

K73364963005 10/13/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශ මnට_! ෙ@Aය 

ෛවද� අංශය මv! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ව�ාr�ය අවම ;<ම සඳහා 

ෙ@�ය ඖෂïය පාන පචRත ;<ෙ  වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම 

(අ�යර 11)
225,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H73362164005 11/10/2017

ෙහෝමාගම සහ අEස්සාෙF�ල $Rක ෙරෝහ� සඳහා CCTV ප@ධ� 

ස්ථා�ත ;<ම

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K73364964004 10/6/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පජාව ෙව�ෙව! ආ�:ෙFද ෛවද� කමය 

අ�ව ෙඩං� ම:ධනය ;<ම සඳහා අවශ� දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�Uම

752,700.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     71,760.00         10% B 35%

K73385965007 10/6/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල 

ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ මානkක සංව:ධනය සදහා අධ�ා�_ක 

සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

N73362865004 11/23/2017

ක�තර �ස්´]කෙP පධාන ෙරෝහ� වල පව�න ETU සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා `ම

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%

N73362865005 11/23/2017

පාන9ර,ෙහොරණ $Rක ෙරෝහ� සඳහා Scanner ය!ත 02 ] _ල` 

ගැaම.

17,000,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ 0% O 0%



N73362865008 11/10/2017

Purchasing of essential medical equipment for the health 

institutions in Kalutara district

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

K73364962004 10/6/2017

බස්නාiර පළාෙ� ජනතාව වVග� ෙරෝග වR! වැළÖම සඳහා 

ෙරෝග Kවාරණ වැඩසටහ! යටෙ� දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම-අ�යර 11

871,500.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     74,700.00         9% B 35%

K73385962005 10/6/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග� පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශවල අ� 

ආදාය ලාÌ! සදහා අ]° සායන පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     64,583.00         43% B 35%

A73385162003 10/6/2017

ෙරෝÆ බව, මහ� බව, හා ආබාeත බව Kසා සාමාhය වරපසාද අi_ 

¾ X@ගලය!ෙZ gබසාධනය තහN� ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

H75362103001 6/6/2017

provide infectious waste storage facility to DGH negombo 

2,450,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 2,450,000.00      730,655.26       30% C 60%

A75362104001 3/9/2017

Upgrading OPD dental clinic at DH Minuwangoda as an 

Exemplary  dental clinic  in Gampaha RDHS area

2,100,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 1,500,000.00      1,500,000.00    71% I 100%

G75362804002 3/9/2017

Providing bob cat machine for Minuwangoda PS

5,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H75362105001 6/19/2017

construction of sewerage system for BH Meerigama

6,800,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 6,800,000.00      -                   0% O 0%

A75362107013 3/9/2017

Renovation of toilets and rectification of water leakage in 

new building at DGH Gampaha (one floor - 7th floor)

1,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 1,100,000.00      -                   0% C 60%



F75362807004 3/9/2017

Enhance facilities at regional health education unit in 

Gampaha RDHS area

55,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     22,160.00         40% D 80%

F75362807007 3/9/2017

Provision of public addressing systems for dengu /rabies 

teams in Gampaha RDHS area

40,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     40,000.00         100% D 80%

F75362807012 3/9/2017

Provision of office equipment for District planning unit 

in Gampaha District

517,900.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 517,900.00         425,423.25       82% D 80%

G75362807001 3/9/2017

Purchasing of agreed package of equipment (sets) for 

Gampaha RDHS area

5,102,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

G75362807002 3/9/2017

Purchasing of medical consumable for MCH clinic in 

Gampaha RDHS area

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

G75362807003 3/9/2017

Enhance facilities at regional MCH unit at Gampaha 

RDHS area

260,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     245,000.00       94% D 80%

G75362807005 3/9/2017

Provision of IT related equipment for regional 

epidemiological unit in Gampaha

570,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     512,100.00       90% D 80%

G75362807011 3/9/2017

provision of IT related equipment for regional IT unit at 

Gampaha district

245,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 245,000.00         165,100.00       67% D 80%

K75362907006 3/14/2017

conduction of annual PHI review meeting  in gampaha 

RDHS area

27,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%



K75362907008 3/14/2017

conduction of rabies review meeting in gampaha RDHS 

area

36,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 36,000.00           -                   0% B 35%

K75362907009 3/14/2017

conduct awareness programme on rabiesfor school 

children AGA office staff etc in gampaha RDHS area

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% D 80%

K75362907010 3/14/2017

conduct of leptospirosis review meeting in gampaha 

RDHS area

18,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% D 80%

K75362907014 3/14/2017

conduct mental health review meeting in gampaha district

45,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 45,000.00           15,000.00         33% D 80%

G75362808001 3/9/2017

Providing bob cat machine fir Ja Ela UC

5,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

G75362809001 3/9/2017

Provision of equipment for new school dental clinic 

proposed to be established at Elapitiwala Chandrawansa 

vidyalaya  - Ragama in Gampaha RDHS area

215,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 215,000.00         -                   0% B 35%

H75362112001 6/6/2017

improvement of facilities at mortury in DHC Biyagama

1,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 1,500,000.00      -                   0% B 35%

H75362113001 6/6/2017

provide  facilities for ambulance garage in BHB 

Kiribathgoda

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

G75362821002 3/9/2017

Provision of network equipment to restructure the local 

area network at RDHS office

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00         -                   0% C 60%



G75362821003 3/9/2017

Provision of ICT equipment for RDHS office

568,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     566,100.00       100% I 100%

K75362921004 3/14/2017

conduct a training programme on health care quality and 

safety for health staff in RDHS office colombo

36,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 36,000.00           36,000.00         100% I 100%

A75362122001 3/9/2017

Renovation of MOH office Kolonnawa

3,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 2,946,131.00      1,016,415.20    29% C 60%

A75362124001 3/9/2017

Renovation of MOH office Kaduwela

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 2,502,127.80      869,416.00       29% C 60%

A75362124002 4/28/2017

renovation of RMO quarters at PMCU Dedigamuwa in 

colombo district

1,900,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,900,000.00    100% B 35%

A75362130001 3/9/2017

renovation of rain water drainage system at BH 

Homagama

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

A75362130002 4/28/2017

renovation of PMCU Brahmanagama in colombo district

1,800,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 1,800,000.00      138,501.85       8% C 60%

A75362131001 3/9/2017

Renovation of Medical Air pipeline system to be 

constructed for ICU and PBU at BH Awissawella

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00      758,389.15       76% C 60%

G75362831002 3/9/2017

Providing chopping machine for seethawaka Ps

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



G75362831003 3/9/2017

Providing Huller machine for seethawaka Ps

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H75362131004 6/29/2017

Construction of Fence for Composed Yard at 

Seethaweka UC

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

G75362841001 9/10/2010

Purchasing of medical equipment for  KMH 

10,000,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

G75362843001 3/9/2017

Providing bob cat machine for Bandaragama PS

5,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

G75362844001 3/9/2017

Providing chopping machine for Horana Ps

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

G75362844002 6/14/2017

provide essential equipment for BH Horana

3,600,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 3,813,020.00      3,558,602.60    99% I 100%

G75362845001 3/9/2017

Providing bailing machine for Madurawela PS

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

G75362845002 3/9/2017

Providing chopping machine for Madurawela Ps

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

G75362846001 3/9/2017

Providing bailing machine for Bulathsinhala PS

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%



H75362146002 6/19/2017

Construction of sewerage system in BH Pimbura (stage II)

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% C 60%

A75362149001 3/9/2017

Renovation of walagedara MCH clinic in Kaluthara 

RDHS area

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 2,000,000.00      -                   0% H 100%

G75362850001 3/9/2017

Providing chopping machine for Agalawatta Ps

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

A75362151001 3/9/2017

Renovation of Pannila MCH clinic in Kaluthara RDHS 

area

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% A 10%

G75362851002 3/9/2017

Providing bob cat machine for Walallawita PS

5,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

A75362152001 3/9/2017

Renovation of Hedigalla MCH clinic in Kaluthara 

RDHS area

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% A 10%

K75362963002 2/22/2017

Conducting annual district review meeting on NCD at 

Gampaha RDHS office

26,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 26,500.00           26,500.00         100% I 100%

K75362963037 3/6/2017

conduction of multi steering committee meeting on NCD 

in Gampaha RDHS area

24,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 24,000.00           24,000.00         100% I 100%

A75362163033 3/9/2017

Renovation and alter space of HLCs  (12) in Gampaha 

RDHS area

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 2,000,000.00      -                   0% C 60%



A75362163058 3/9/2017

essential building repairs at health institutions in 

Gampaha RDHS area

1,500,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

A75362163059 3/9/2017

Ward/OPD/laboratary renovation at Base hospitals in 

Gampaha RDHS area

800,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 325,000.00         -                   0% B 35%

F75362863023 3/9/2017

Purchasing of computers tables chairs & filing cabinets  

for Gampaha RDHS area

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 75,000.00           36,705.00         49% D 80%

F75362863025 3/9/2017

Provision of landscaping equipment for keep atractive 

environment at hospitals in Gampaha RDHS area

325,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 325,000.00         297,000.00       91% H 100%

F75362863030 3/9/2017

Provision of equipment for solid waste management 

system at hospital in Gampaha RDHS area

1,082,400.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 1,082,400.00      522,387.50       48% D 80%

F75362863041 3/9/2017

Provision of furniture for mental health clinic in 

Gampaha RDHS area

110,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 110,000.00         79,795.50         73% D 80%

N75362963019 3/9/2017

Provision of sum for rapid responding for in Gampaha 

RDHS area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

G75362863003 3/9/2017

Purchasing of medical equipment on CEMOC in 

Gampaha RDHS area

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

G75362863004 3/9/2017

Strngthening of newborn care units in Gampaha RDHS 

area

5,050,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%



G75362863011 3/9/2017

Enhance facilities at regional entomology unit in 

Gampaha RDHS area

1,875,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     1,874,797.50    100% H 100%

G75362863020 3/9/2017

Provision of health education equipment for STD units 

(laptop multimedia sound system )at Gampaha RDHS 

area

400,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 400,000.00         283,550.00       71% D 80%

G75362863022 3/9/2017

Purchasing of computers (laptop/desktop)printers & 

accessories (sets) for medical record rooms at Gampaha 

RDHS area

375,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 375,000.00         375,000.00       100% I 100%

G75362863024 3/9/2017

Provision of equipment for quality management units at 

major hospital in Gampaha RDHS area

390,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 390,000.00         331,369.00       85% D 80%

G75362863031 3/9/2017

Purchasing of equipment for HLCs in Gampaha district

4,093,500.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 4,093,500.00      2,205,360.00    54% B 35%

G75362863038 3/9/2017

Provision of equipment for hospital laboratoris (2 labs in 

2017) in Gampaha district

550,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

G75362863039 3/9/2017

Provision of health educational equipment for mental 

health clinic in Gampaha district

528,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 528,000.00         258,000.00       49% D 80%

G75362863040 3/9/2017

Provision of medical equipment for dental clinic in 

Gampaha RDHS area

2,722,500.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 2,722,500.00      -                   0% B 35%

G75362863053 3/9/2017

provision of multimedia for occupational unit in 

Gampaha RDHS area

125,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%



G75362863055 3/9/2017

Provision of medical equipment for ETUs at Gampaha 

district

8,835,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

G75362863056 3/9/2017

provision of supporting equipment for ETUs

126,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 126,000.00         -                   0% B 35%

G75362863057 3/9/2017

provision of medical equipment for district hospitals in 

Gampaha RDHS area

1,749,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 1,749,000.00      -                   0% B 35%

G75362863060 3/9/2017

provision of medical equipment for base hospitalin 

Gampaha RDHS area

3,510,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 3,510,000.00      -                   0% B 35%

G75362863061 3/9/2017

provision of medical equipment for DGH in Gampaha 

RDHS area

12,860,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 12,860,000.00    -                   0% B 35%

G75362863062 3/9/2017

procuement of spare parts for medical equipment at 

Gampaha RDHS area

3,100,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 3,100,000.00      -                   0% B 35%

K75362963005 3/14/2017

conduction of review on mothers supporrt groups in 

Gampaha RDHS area

27,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 27,000.00           27,000.00         100% H 100%

K75362963006 3/14/2017

conduct of annual pre EPI review in Gampaha RDHS 

area

26,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 26,000.00           26,000.00         100% I 100%

K75362963007 3/14/2017

conduction of bi annual EPI reviews in gampaha RDHS 

area

28,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 28,000.00           -                   0% H 100%



K75362963008 3/14/2017

printing of IEC material on major communicable diseases 

for gampaha RDHS area

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

K75362963009 3/14/2017

conduct in service training for PHI in Gampaha RDHS 

area

87,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% D 80%

K75362963010 3/14/2017

conduct EPI training programme for health staff in 

Gampaha RDHS area

66,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% D 80%

K75362963012 3/14/2017

conduction of training program on intergrated vector 

management for PHI entomological offices and PHFO in 

gampaha RDHS area

20,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K75362963013 3/14/2017

conduction of training program onmaintenance of 

fogging machines for SMO in gampaha RDHS area

30,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 30,000.00           30,000.00         100% B 35%

K75362963014 3/14/2017

conduction of awareness  programme for owners of food 

handling establishment inGampaha RDHS area

55,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K75362963015 3/14/2017

printing of imformation booklets for pharmacy owners 

regarding the good pharmacy practices in gampaha 

RDHS area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K75362963016 3/14/2017

conduction of awareness programme for school children 

in gampaha RDHS area on misuse of food & drug

87,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     17,500.00         20% B 35%

K75362963017 3/14/2017

conduct food review program for PHI in Gampaha 

RDHS area

55,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%



K75362963018 3/14/2017

conduction of ICNO review meeting in Gampaha rdhs 

area

22,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K75362963021 3/14/2017

training programme on e- IMMR to refresh knowledg at  

gampaha rdhs area

16,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K75362963026 3/14/2017

conduction of workshop on proper handling of oxygen 

regulator in gampaha RDHS area

11,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K75362963027 3/14/2017

conduction of workshop on drug estimation for drug 

handlers in gampaha district

27,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K75362963028 3/14/2017

training programme on IT for health staff at gampaha 

rdhs area

79,200.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 79,200.00           70,400.00         89% D 80%

K75362963029 3/14/2017

training programme on quality assuarance programme in 

gampaha RDHS area

29,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K75362963032 3/14/2017

printing of IEC material on NCD for gampaha district

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     199,716.00       100% H 100%

K75362963034 3/14/2017

conduct quarterly review meeting on NCD in Gampaha 

district

48,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 48,000.00           38,350.00         80% H 100%

K75362963035 3/14/2013

conducting community screening and awareness 

programme on NCD in gampaha RDHS area

88,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 88,500.00           88,500.00         100% I 100%



K75362963036 3/14/2017

training program on development of communication skill 

for health  staff in gampaha RDHS area

48,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 48,000.00           13,550.00         28% D 80%

K75362963042 3/14/2017

recreational activities for mental health unit  

kalagedihene & wathupitiwala in gampaha RDHS area

120,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 120,000.00         67,100.00         56% I 100%

K75362963043 3/14/2017

celebration of world mental health day at 5 MOH units in 

gampaha RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 150,000.00         -                   0% B 35%

K75362963044 3/14/2017

awareness program forprimary school teachers on 

common mental issues among children in gampaha rdhs 

area

90,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 90,000.00           16,500.00         18% H 100%

K75362963045 3/14/2017

awareness program for health staff on common 

mentalissues among children in gampaha  RDHS area

10,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 10,000.00           10,000.00         100% I 100%

K75362963046 3/14/2017

conduct case studies & discussion and continues  training 

of health staff  at gampaha rdhs office

80,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 80,000.00           49,935.00         62% I 100%

K75362963047 3/14/2017

conducting oral health promotion programmes for early 

childhood teachers in gampaha rdhs area

66,750.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 66,750.00           65,400.00         98% I 100%

K75362963048 3/14/2017

implementation of prevention otiented oralhealth care 

programme for institutionalized  children (ophanage & 

rehabilitation) in gampaha rdhs area

105,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K75362963049 3/14/2017

conduct in service training programme fordental surgeons 

in gampaha rdhs area

40,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 40,500.00           -                   0% D 80%



K75362963050 3/14/2017

conduct in service training programme for SDT & SD 

assistent in gampaha rdhs area

48,500.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 48,500.00           46,050.00         95% I 100%

K75362963051 3/14/2017

conduct occupational health review  in gampaha RDHS 

area

20,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

K75362963052 3/14/2017

first aid training programme for field officers in gampaha 

RDHS area

17,250.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 17,250.00           -                   0% D 80%

K75362963054 3/14/2017

Conduct health education programme fo NO/safety 

officers of factories

30,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

H75362163063 6/6/2017

essential development a base hospitals and above

1,726,200.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 1,726,200.00      -                   0% B 35%

A75362164015 3/9/2017

Renovation of thunadahene MCH clinic (MOH) 

Kaduwela

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% D 80%

A75362164034 6/19/2017

Renovation of pmcuu in colombo RDHS area 

(Wellampitiya, Angoda,Hanwella)

1,190,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 1,190,000.00      715,975.43       60% C 60%

F75362564024 3/9/2017

Provide red belt for dog sterilization & vaccination 

programme in Colombo RDHS area

175,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

F75362864029 3/9/2017

Purchasing of non medical equipment for 4 new HLCs in 

Colombo RDHS area

930,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 930,000.00         372,195.00       40% H 100%



F75362864033 3/9/2017

Purchasing non medical equipment for mobile clinic in 

Colombo RDHS area

270,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     193,024.00       71% D 80%

G75362864005 3/9/2017

Purchasing of medicalequipment for MOH/MCH clinic 

in Colombo RDHS area

3,204,400.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

G75362864006 3/9/2017

purchasing of FP equipment for existing FP clinics of all 

MOH area in colombo district

1,856,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

G75362864016 3/9/2017

purchasing of equipment for entamological unit in 

Colombo RDHS area

1,371,500.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% B 35%

G75362864028 3/9/2017

purchasing of medical equipment for new HLCs in 

Colombo RDHS area

302,200.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 302,200.00         -                   0% B 35%

G75362864030 3/9/2017

Purchasing Glucostrips for district hospitals

2,400,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 2,400,000.00      936,263.00       39% H 100%

G75362864031 3/9/2017

Purchasing lancets for district hospitals

280,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 280,000.00         70,876.00         25% H 100%

G75362864032 3/9/2017

Purchasing medical equipment for mobile clinic in 

Colombo RDHS area

160,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 160,000.00         -                   0% A 10%

G75362864042 3/9/2017

Provision of surgical equipment for ETU at DH 

Piliyandala, DH Athurugiriya,DH Nawagamuwa,Dh 

Moratuwa & Dh Padukka

2,109,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 2,109,000.00      -                   0% B 35%



G75362864043 3/9/2017

Provision of medical equipment for BH Avissawella and 

BH Homagama

27,860,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 27,860,000.00    -                   0% B 35%

G75362864044 3/9/2017

Provision of spare parts for BME unit at Colombo 

RDHS area

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 5,000,000.00      72,500.00         1% B 35%

G75362864045 3/9/2017

Provision of medical equipment for dental clinics in 

Colombo RDHS area

8,120,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 8,120,000.00      -                   0% B 35%

K75362964001 3/14/2017

conduct training programm for pre schoolteachers on 

IYCF in colombo RDHS area

243,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 243,000.00         243,000.00       100% D 80%

K75362964002 3/14/2017

conduct awareness programme for mother support group 

member on nutrition (complimentory feeding 

implementation of best nutrition practices per PHM) in 

colombo RDHS area
535,500.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 535,500.00         448,270.00       84% H 100%

K75362964003 3/14/2017

conduct awareness programme for under 5 year children  

parents and care takers in colombo RDHS area

163,500.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 163,500.00         132,000.00       81% H 100%

K75362964004 3/14/2017

Implementation and review of nutrition programme at 

village level with the support of other village level officers  

in colombo RDHS area

357,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 357,000.00         203,000.00       57% H 100%

K75362964007 3/14/2017

conduct colombo district review meeting for mother 

supportive groups

22,125.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     22,125.00         100% I 100%

K75362964008 3/14/2017

conduct colombo district maternal death review  meeting

41,400.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     33,300.00         80% I 100%



K75362964009 3/14/2017

conduct colombo district well women review meeting

18,450.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     16,950.00         92% I 100%

K75362964010 3/14/2017

conduct review workshop for supervising staff in 

colombo district

36,900.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     12,250.00         33% D 80%

K75362964011 3/14/2017

conduct SPHM review workshop supervision training in 

colombo district

36,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 36,000.00           29,270.00         81% H 100%

K75362964012 3/14/2017

conductworkshop for planning assistants in Colombo 

District

27,100.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% C 60%

K75362964013 3/14/2017

conduct team supervision programme in Colombo district

183,750.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 183,750.00         122,500.00       67% D 80%

K75362964014 3/14/2017

conduct training programme for PHI on school health 

programme in Colombo district

50,400.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% C 60%

K75362964017 3/14/2017

conduct awareness programme for PHNS /ICNO/NOO 

in hospitals

29,700.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     10,375.00         35% D 80%

K75362964018 3/14/2017

conduct training workshop for MOH in colombo district

46,850.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 46,850.00           -                   0% D 80%

K75362964019 3/14/2017

conduct training workshop for SPHM in colombo district

22,350.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 22,350.00           7,925.00           35% D 80%



K75362964020 3/14/2017

conduct training workshop for PHM in colombo district

116,200.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 116,250.00         -                   0% D 80%

K75362964021 3/14/2017

conduct PHI supervision in MOH in colombo district

103,500.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 103,500.00         61,250.00         59% D 80%

K75362964022 3/14/2017

conduct by annual review meeting for SPHII in colombo 

district

25,150.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 18,350.00           15,450.00         61% D 80%

K75362964023 3/14/2017

conduct awareness programme oncourt procedure food 

safety for PHI in colombo district

54,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 54,000.00           15,500.00         29% D 80%

K75362964025 3/14/2017

conduct awareness programme for leptospirosis in 

selected MOH areas in colombo RDHS area

35,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 35,000.00           15,000.00         43% C 60%

K75362964026 3/14/2017

conduct followup programme on tuberculosis control in 

colombo RDHS area

129,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 48,000.00           -                   0% D 80%

K75362964027 3/14/2017

conduct quarterly followup programme of expanded 

programme on immunization in colombo RDHS area

129,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 129,000.00         80,700.00         63% D 80%

K75362964035 3/14/2017

conduct health education and health promotion activities 

in colombo RDHS area

120,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% D 80%

K75362964036 6/16/2017

Celebration of special days (Two program per MOH 

area) in Colombo RDHS area

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 300,000.00         183,850.00       61% H 100%



K75362964037 3/14/2017

conduct NCD prevention programmes for public in 

colombo RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 150,000.00         102,000.00       68% H 100%

K75362964038 3/14/2017

conduct NCD prevention programmes for private factory 

workers in colombo RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 150,000.00         97,500.00         65% H 100%

K75362964039 3/14/2017

conduct NCD prevention programmes for school 

    teachers and children in colombo RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 150,000.00         88,750.00         59% H 100%

K75362964040 3/14/2017

conduct NCD prevention programmes for government 

factory workers in colombo RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 150,000.00         71,000.00         47% I 100%

K75362964041 3/14/2017

conduct acute NCD prevention activities in colombo 

RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 150,000.00         75,750.00         51% H 100%

K75362964046 3/14/2017

conduct training programme for dental surgeons in 

Colombo district

32,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     16,825.00         53% D 80%

K75362964047 3/14/2017

conduct training programme for school dental therapists 

in colombo district

42,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 42,000.00           22,075.00         53% D 80%

K75362964048 3/14/2017

conduct training programme for dental assistants  in 

colombo district

26,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 26,000.00           20,575.00         79% H 100%

K75362964049 3/14/2017

conduct review meeting for dental surgeons in colombo 

district

34,650.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 34,650.00           11,550.00         33% D 80%



K75362964050 3/14/2017

conduct review meeting for school dental therapists in 

colombo district

53,175.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 53,175.00           33,110.00         62% D 80%

K75362964051 3/14/2017

conduct capacity building programme for MO(MH) and 

MOH officers in the colombo district

30,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% D 80%

K75362964052 3/14/2017

conduct mental health review meeting for MO(MH) & 

MOH officers in the colombo district

30,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 30,000.00           12,750.00         43% D 80%

K75362964053 3/14/2017

quartrlt followup programme for institutional head in 

colombo district

56,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 56,000.00           22,500.00         40% D 80%

F75362865018 3/9/2017

Purchasing of computer tables chirs glass cupboard 

wooden rack for health institutions in Kaluthara RDHS 

area

300,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     300,000.00       100% I 100%

F75362865022 3/9/2017

Purchasing of equipment for quality practicing 

institutions in Kaluthara RDHS area

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 1,000,000.00      556,696.20       56% H 100%

G75362865007 3/9/2017

purchase microscope for Kaluthara district

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

G75362865009 3/9/2017

purchasing depo provera for Kaluthara RDHS area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 200,000.00         200,000.00       100% I 100%

G75362865010 3/9/2017

purchasing equipment for HLCs in Kaluthara RDHS area

2,000,000.00      

Kෙයෝජ� 

පධාන ෙ�ක  

($ල�)

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 2,000,000.00      1,900,000.00    95% I 100%



G75362865017 3/9/2017

purchasing of computer printers & UPS for E IMMR 

project for helth institution in Kaluthara District

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 600,000.00         600,000.00       100% H 100%

G75362865019 9/10/2010

purchasing ENT  equipment for BH Panadura

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

G75362865020 9/10/2010

purchasing IT related equipment for health institution  in 

Kaluthara RDHS area

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 2,000,000.00      167,700.00       8% C 60%

G75362865023 3/9/2017

purchasing surgical equipments for Hospitals in 

Kaluthara district

12,666,000.00    

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

G75362865024 3/9/2017

purchasing dental equipment for Kaluthara RDHS area

5,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

K75362965003 3/14/2017

conduct TB screening programme for estate people & 

other risk people in Kaluthara RDHS area

150,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 150,000.00         150,000.00       100% I 100%

K75362965005 3/14/2017

conduct awerness programme on leptospirosis for 

farmers in Kaluthara RDHS area

210,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 210,000.00         161,735.00       77% H 100%

K75362965006 3/14/2017

conduct skin clinic and awarenessprogramme on skin 

diseases programme in Kaluthara RDHS area

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 200,000.00         125,066.00       63% H 100%

K75362965008 3/14/2017

conduct awareness programme for school children 

regarding rabies in Kaluthara RDHS area

180,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 180,000.00         90,000.00         50% H 100%



K75362965011 3/14/2017

conduct awareness programme for school children in 

Kaluthara RDHS area

600,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 600,000.00         600,000.00       100% H 100%

K75362965012 3/14/2017

conduct awareness programme for elderly clubs & 

community leaders in Kaluthara RDHS area

180,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     178,000.00       99% I 100%

K75362965013 3/14/2017

commemorate in mportant health days in Kaluthara 

RDHS area

800,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 1,000,000.00      152,000.00       19% D 80%

K75362965014 3/14/2017

conduct productivity programs and evaluation in 

Kaluthara district health institutions

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 200,000.00         -                   0% B 35%

K75362965015 3/14/2017

conduct life skill programme for mentally affected patient 

&care givers in Kaluthara RDHS area

180,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 180,000.00         118,500.00       66% H 100%

K75362965016 3/14/2017

conduct awareness programme for pharmacy owners & 

food handlers  in Kaluthara RDHS area

100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 100,000.00         100,000.00       100% H 100%

K75362965021 3/14/2017

conduct training programme on quality and safety in 

Kaluthara district

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 500,000.00         302,618.00       61% D 80%

K75362965025 3/14/2017

conduct staff capacity building programs for health staff 

in Kaluthara RDHS area

1,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 800,000.00         465,367.00       47% D 80%

K75362965026 6/6/2017

conduct screening & awareness program for estate people 

in Kaluthra RDHS area

384,600.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 300,000.00         140,000.00       36% D 80%



A75362165027 6/6/2017

improvement of storage facilities of health institution in 

Kaluthara rdhs area

8,610,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 8,610,000.00      7,573,948.30    88% I 100%

F75362865028 6/29/2017

Purchasing non Medical equipments for Health 

Institutions in Kalutara RDHS Area.

8,505,400.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 8,505,400.00      2,196,984.39    26% D 80%

G75362865029 6/14/2017

Purchasing food screening equipments for PHI in 

Kalutara RDHS area.

2,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 500,000.00         -                   0% B 35%

F75362865030 6/29/2017

Purchasing office equipments for flood affected Health 

Institutions in Kalutara RDHS area.

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 3,000,000.00      -                   0% C 60%

K75362962003 3/14/2017

Conducting Public awareness programmes for all LA

3,000,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

සභාව -                     1,000,000.00    33% C 60%

K75362962002 3/14/2017

conduct capacity building foreign training programme for 

selected officers

7,100,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K75362962001 3/14/2017

conducting review meeting for provincial planning non 

communicable  NCDs dental productivity waste 

management MCH mental health

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ -                     83,330.00         33% B 35%

F77385801500 3/13/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක : 104 

අස්සැ!නාව�ත සමv මරණාධාර හා gභසාධක  ස_�ය සඳහා  

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     49,584.00         99% I 100%

F77385801501 3/13/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     120,000.00       100% I 100%



F77385801502 3/14/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     118,000.00       98% I 100%

H77385801503 7/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ පN� සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

F77385801504 7/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා  උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     149,370.30       100% I 100%

N77385801505 8/19/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     199,160.42       100% I 100%

N77385801506 9/12/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ෙහොර පැ�ල 

ෙවෙ�ෙගදර  සහන අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     25,000.00         100% I 100%

H77362401507 10/3/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

F77385802501 3/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     795,712.00       99% I 100%

F77385802502 3/29/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp මරණාධාර  හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     499,075.00       100% I 100%

N77385802503 11/20/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  අවමංගල�ාධාර  හා  

gභසාධක  ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%



N77385802504 8/19/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N77362402505 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ  පN� සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

F77385803500 2/3/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

325,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     324,253.00       100% I 100%

F77385803501 9/7/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

675,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     674,455.43       100% I 100%

F77385803502 7/4/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,767.39         100% I 100%

F77385804500 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     449,555.20       100% H 100%

H77385804502 7/4/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ පN� සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,472.00         99% D 80%

N77385804504 8/9/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක : 98/3, මාෙබොදල 

බටiර, පල� ප�මග �ij එක�" අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක 

ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00         100% I 100%

N77385804505 8/9/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     24,352.00         97% D 80%



N77385804506 8/11/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp _�ව!ෙගොඩ, 

තKෙපො�ගහව�ත, gමග සදහ  පදනම මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,635.00         100% I 100%

N77385804507 10/17/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉහල උ�ග පල 

ස ෙබෝe එ]ස�  අවමංගල�ාධාර හා  gභසාධක  මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N77385804508 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     62,060.00         25% D 80%

H77362105500 2/16/2017

z<ගම පාෙ@Aය ෙ�ක   ෙකොnඨාශෙP ගෙ!ෙගොඩ රජෙP ගාzය 

ෙරෝහ� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

H77385805501 3/16/2017

z<ගම  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     25,000.00         100% I 100%

F77385805502 5/17/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     48,636.00         97% I 100%

H77385805504 7/4/2017

z<ගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ පN� සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     49,530.00         50% B 35%

N77385805505 9/11/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක�එ¦ය �ij මරණාධාර 

හා gභසාධක ස_�ය  සඳහා  උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     28,708.00         96% I 100%

N77385805506 8/19/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%



N77385805507 9/19/2017

z<ගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා  gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     99,697.35         100% I 100%

F77385806500 2/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     449,847.00       90% D 80%

H77385806501 2/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     174,987.00       100% I 100%

H77385806502 3/29/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,977.00         100% D 80%

F77385806503 3/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

285,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     284,592.00       100% I 100%

F77385806504 10/26/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ෙබ ��ල එ]ස� 

අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය  සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,000.00         47% D 80%

F77385806505 5/17/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

F77385806506 6/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

N77385806507 8/30/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙFය!ෙගොඩ, 

එ�වා�jය මැදෙගොඩ මහජන අ�වෘ@e මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%



N77385806508 7/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ම�ව�ත   

මරණාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

N77385806509 9/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා  

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

H77385807500 3/29/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     96,360.00         96% I 100%

N77385807501 6/16/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     599,683.20       100% I 100%

N77385807502 7/4/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 1. ග /වැRෙF�ය 

දවටගහව�ත සඳෙ:ඛා gභසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස_�ය,  2. 

ග /වැRෙF�ය �ංෙකොව�ත එ]ස� ෙබෞ@ධ සංග  මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_�ය, හා 3. ග පහ ෙබො�ලත උ"ර මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_�ය  යන ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම - එ] 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     300,000.00       100% I 100%

N77385807503 7/20/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,484.16         99% I 100%

N77385807504 8/8/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,884.72         100% I 100%

N77385807505 8/11/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 1. ග පහ, 

;ඩග ��ල, gහද මාවත, gහද _"ෙරෝ මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_�ය, 2. ග පහ, ඉW�ෙගොඩ, මාෙහේනව�ත මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_�ය, 3. ග පහ, සංiඳ මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_�ය, 4.ග පහ, �ලක පාර, එ]ස� gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය යන ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම - එ] ස_�යකට �. 

100000/- බැv! 400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%



N77385807506 8/19/2017

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     149,776.56       100% I 100%

N77385807507 10/11/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ග පහ, ;�±Eට,. 

කැVල!ෙගොඩ අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�යට උපකරණ 

ලබා `ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     59,475.03         99% C 60%

F77385807508 10/26/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ය]කල, මßපාලෙගොඩ, අංක : 2/ඒ/2 

i ප�ංp ආබාeත ත�වෙP පgවන U.ෙ]. �නදාස මහතාට තම 

ආබාeත ත�වය අ� කර³මට ඉවහ� වන හා  තම ෛදKක �Uතය 

පහg කරවන උපකරණ ය] ෙලස කෘ�ම පාදය] ලබා `ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

F77385808500 2/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     1,000,000.00    100% I 100%

F77385808501 4/5/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

N77385808502 7/20/2017

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

N77385808503 8/8/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

N77385808504 9/19/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

F77385809500 2/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

352,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 351,258.90         351,258.90       100% I 100%



H77385809501 2/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා `ම

187,500.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% B 35%

F77385809502 10/17/2017

ව�තල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_�  උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% B 35%

F77385809503 5/16/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% B 35%

N77385809504 7/20/2017

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,667.28           99,667.28         100% I 100%

N77385809505 11/10/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභපත!න!ෙZ 

මරණාධාර හා gභසාධක ස_�යට උපකරණ  ලබා `ම

6,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

F77385810500 2/21/2017

මහර  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     161,827.42       81% H 100%

F77385810502 4/21/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% H 100%

F77385810503 4/18/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% C 60%

N77385810506 6/16/2017

මහර   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%



N77385810507 7/4/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% H 100%

N77385810508 9/19/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පස්ග මන බටiර 

අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% H 100%

N77385810509 11/10/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නාෙබෝෙසවන, Ï�ය පා»ව 

දVණ ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk මරණාධාර හා gභසාධක ස_�යට උපකරණ 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

H77385811500 2/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ�  ආදාය  ලාÌ පN� වල 

සaපාර]ෂක පහgක  වැT ��S ;<ම

425,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     415,225.00       98% I 100%

F77385811501 2/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     149,700.00       100% I 100%

F77385811502 4/7/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙදකටන �]ම� 

අවමංගල�ාධාර හා gභසාධක ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

F77385811503 4/7/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

N77385811504 7/20/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% C 60%

N77385811505 8/8/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp සහන සරණ 

අවමංගල�ාධාර gභසාධක ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     40,000.00         100% I 100%



N77385812500 7/20/2017

wයගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     99,768.66         100% I 100%

F77385813500 2/16/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර  හා  gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

F77385813501 2/21/2017

කැළsය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

N77362513503 9/27/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙරෝග Kවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා 

ශ]�ම� ;<මට සහ �ණා�මකභාවය වැT��S ;<ම අර�S 

කරෙගන අ]° සායනය] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

F77385821500 2/28/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp gබසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

N77385821501 8/8/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

N77385821502 8/9/2017

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභ සාධක හා මරණාධාර ස_� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම 

 
179,082.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

N77385821503 9/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 

 
21,048.98           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F77385822500 6/21/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gබසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%



K77385922501 10/3/2017

අවාk සහගත පජාව Kවාස ගතEම වැලැ]Uම හා දැ�ව� ;�ම 

අර�S ෙකොට ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Eෙශේෂ 

අවශ�තා ඇ� ද�ව! සඳහා අධ�ා�_ක හා මානkක සංව:ධන 

වැඩසටහ! 

පැවැ�Eම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     100,000.00       100% I 100%

N77385823501 9/4/2017

අවාk සහගත පජාව Kවාස ගතEම වැලැ]Uම හා දැ�ව� ;�ම 

අර�S ෙකොට x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Eෙශේෂ 

අවශ�තා ඇ� ද�ව! සඳහා අධ�ා�_ක හා මානkක සංව:ධන 

වැඩසටහ! 

පැවැ�Eම
90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

F77385824500 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp මාලෙ� gහද gභ සාධක මරණාධාර ස_�ය ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,751.12         100% I 100%

F77385824501 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp බ�තර��ල kංහXර gභ සාධක මරණාධාර ස_�ය ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% H 100%

F77385824502 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp අ"�v�ය ෙගෝE!න මාවත gභ සාධක මරණාධාර 

ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     24,875.56         100% I 100%

F77385824503 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp අ"�v�ය ජය!� මාවත gභ සාධක මරණාධාර ස_�ය 

ෙවත උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     24,875.56         100% I 100%

F77385824504 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp බ�තර��ල ෙදKයව�ත gභ සාධක මරණාධාර ස_�ය 

ෙවත උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     25,000.00         100% I 100%

G77385824505 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp ෙබොර»ෙගොඩ එ]ස� gභ සාධක මරණාධාර ස_�ය ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,751.12         100% I 100%

F77385824506 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp දVS තලංගම ප�Rය පාර gභ සාධක මරණාධාර ස_�ය 

ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,841.96         99% I 100%



F77385824507 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp තලාෙහේන හ�බරාව එ]ස� gභ සාධක මරණාධාර 

ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,976.76         100% I 100%

F77385824508 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp ව�ෙපොල E�තXර gභ සාධක මරණාධාර ස_�ය ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%

F77385824509 3/2/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp කලප»වාව පාස� මාවත Eජයබා gභ සාධක මරණාධාර 

ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%

F77385824510 3/6/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp අංක 712/P/27 ෙකොරෙතොට උ"ර, ක�ෙවල �ij 

ෙගො�ඩ!EF gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,841.96         99% I 100%

F77385824511 3/6/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp අංක 970/36 ෙපො"අරාව පාර කැVණගහව�ත 

මාලෙ� �ij ෙපො"අරාව gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%

F77385824512 3/6/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp බ�තර��ල පැලව�ත ෙපෙ:රා මාවත වටරN  

පාර gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,841.96         99% I 100%

F77385824514 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp උඩව�ත එ]ස� gබසාධන හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     34,669.77         99% I 100%

F77385824515 6/7/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

K77385924516 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 261/2B ෙකොස්ව�ත 

බ�තර��ල සමv ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk පජාව Kවාස ගතEම වැලැ]Eම 

හා ඔN!ෙZ අධ�ා�_ක සංව:ධනය උෙදසා පාෙයෝvක 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     50,000.00         100% I 100%



K77385924517 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඔ�වල ශා!තාෙලෝකගම ගාම 

Kලධා� වස  "ල වැTijය! හා අවාk සහගත පජාව Kවාස ගතEම 

වැලැ]Eම සඳහා පාෙයෝvක අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     50,000.00         100% I 100%

F77385824518 7/10/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධන පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp gහද _"� gභ සාධන හා මරණාධාර ස_�ය ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     40,000.00         100% I 100%

F77385824519 7/10/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,842.00         99% I 100%

F77385824520 7/18/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp අ�r�jය,තලංගම දVණ අ�r�jය gභ සාධක 

මරණාධාර ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම 

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     100,000.00       100% I 100%

K77362924521 9/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ]° ෙරෝග Kවාරණය හා 

�ණා�මකභාවය වැT ;�ම උෙදසා අ]° ෙසෞඛ� පව:ධන 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%

N77385824522 8/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය උෙදසා Rයාප�ංp 

ඉහල ෙබෝ_�ය ර!ම� මාවෙ� gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,978.00         100% I 100%

F77385824523 8/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp x ධ:ම Eහාරස්ථ gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N77385824524 9/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp ශා!ත කැත�! ව�ත පජා සංව:ධන gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

F77385824525 9/27/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp කලප�වාව U9ර එ]ස� gබසාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,457.00         98% I 100%



K77385924526 11/24/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගාම Kලධා� වස  "ල වැTijය! 

හා අවාk සහගත පජාව Kවාස ගතEම වැලැ]Eම සඳහා පාෙයෝvක 

අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

F77385825500 3/2/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp gභ සාධක මරණාධාර ස_� ෙවත උපකරණ ලබා�ම 

 

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     192,500.00       96% I 100%

F77385825501 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 

" 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

F77385825502 3/27/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

අංක 99 ස්ටැ!R �ලකර�න මාවත පග�Xර මා�ෙවල ෙකෝnෙn  

Rයාප�ංp පග�Xර එ]ස� gභ සාධක මරණාධාර ස_�ය ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම 

 
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 38,500.00           25,000.00         100% I 100%

F77385825503 5/23/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

F77385825507 6/21/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය උෙදසා 

ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gබසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

190,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

K77362925508 10/13/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ]° ෙරෝග Kවාරණය හා 

�ණා�මකභාවය වැT ;�ම උෙදසා අ]° ෙසෞඛ� පව:ධන 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

170,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ -                     169,020.00       99% I 100%

K77385925509 7/19/2017

අවාk සහගත පජාව Kවාස ගතEම වැලැ]Uම හා දැ�ව� ;�ම 

අර�S ෙකොට මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Eෙශේෂ අවශ�තා ඇ� 

ද�ව! සඳහා අධ�ා�_ක හා මානkක සංව:ධන වැඩසටහ! 

පැවැ�Eම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

N77385825510 8/1/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     124,315.44       99% I 100%



N77385825511 11/22/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා  

Rයාප�ංp _�හාන සමv gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

K77365926500 3/1/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගැws මFව�! උෙදසා ෙරෝග 

Kවාරණය හා මනා ෙසෞඛ� පව�වා ගැKම සඳහා දැ�ව� ;�ෙ  

වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
100,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ -                     100,000.00       100% I 100%

F77385827500 6/21/2017

ෙදiවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය උෙදසා 

ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gබසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     90,000.00         100% I 100%

N77385827501 9/4/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     249,374.32       100% I 100%

F77385828500 5/23/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 153,288.52         150,000.00       100% I 100%

F77385828501 6/19/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% O 0%

F77385828502 6/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gබසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

N77385828503 9/6/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

F77385829501 7/12/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp වැFෙතර එ]ස� gභ සාධක හා මරණාධාර 

ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%



F77385829502 7/12/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp හැTගම,ප!සල පාර , ෙසෙනහස gභ සාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00         100% I 100%

N77385829503 7/18/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය සදහා 

Rයාප�ංp �¦ය!දල,ගැඩ�වාන,k�ම� උයන gභ සාධක 

මරණාධාර ස_�ය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00         100% I 100%

N77385829506 11/23/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp �¦ය!දල ,මV�9ව, ප�ගහව�ත පාර, මV�9ව 

පRෙගදර gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H77362429507 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලා� පN�වල සඳහා 

සKපාර]ෂක පහgක  වැT ��S ;�ම යටෙ� මාE�තර ග මාන 

ව�ත පාර 55/Î ප�ංp අ� ආදාය ලා� Xන�ලතා ඈපාkංහට 

සKපාර]ෂක පහgක  ලබා�ම
10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N77385829508 11/23/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

N77385829510 11/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp හ��ට gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N77385829511 11/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය] 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H77362430500 3/6/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 704 ඉW�ක!ද ෙහෝමාගම 

R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �ස්නා රම� Eෙ½"ංග මහ�_යෙZ 

පN� එකකෙP සKපාර]ෂක පහgක  වැT ��S ;�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 20,000.00           20,000.00         100% I 100%

F77385830501 5/3/2017

ෙහෝමාගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභ සාධන පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp එ]ස� gභ සාධන හා මරණාධාර ස_�ය ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%



F77385830502 6/21/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gබසාධන හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,300.00           49,300.00         99% I 100%

K77385930503 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ සමාජ 

gභසාධනය උෙදසා ආක�ප ව:ධනය ;�ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% O 0%

F77385830504 7/10/2017

ෙහෝමාගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභ සාධක හා මරණාධාර ස_� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N77385830505 8/1/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N77385830506 10/3/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp V�Yව�ත ගාම Kලධා� වසෙ  යෙශෝදරා මාවත 

gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F77385831500 3/6/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp අංක 850 w ම!g�ය මාවත, අEස්සාෙF�ල gහද 

වැTij gභසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F77385831502 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය උෙදසා 

Rයාප�ංp ෙකොස්ගම,වැ��ලම Tය,V�» උයන එක�" gබසාධන 

හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% A 10%

F77385831503 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභ සාධනය පව:ධනය 

උෙදසා Rයාප�ංp ෙකොස්ගම,ෙවර��jය gභසාධන හා මරණාධාර 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F77385831504 8/16/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය උෙදසා Rයාප�ංp 

මාවතගම �jගහෙහේන එ]ස� gභසාධක හා මරණාධාර ස_�ය 

සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%



N77385831505 8/22/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය පව:ධනය උෙදසා  

Rයාප�ංp ෙතෝරා ග� gභසාධක හා මරණාධාර ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

K77362932500 7/18/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ]° ෙරෝග Kවාරණය හා 

�ණා�මකභාවය වැT ;�ම උෙදසා අ]° ෙසෞඛ� පව:ධන 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

165,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

K77385933500 11/17/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය අර�S ෙකොට 

වැTijය! උෙදසා රසE!දනා�මක හා සාiත�මය වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% Q 0%

H77362133501 8/15/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහජන ෙසෞඛ� ෙසේවාව මනා ෙලස 

හා කා:ය]ෂමව පව�වා ෙගන යාම සඳහා පා9]ක ෙසෞඛ� ෛවද� 

Kලධා� කා:යාලයට අ!ත: 9රකථන ස බ!ධතා ප@ධ�ය] 

ස්ථාපනය ;�ම
165,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F77385833502 8/16/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සමාජ gභසාධනය උෙදසා Rයාප�ංp 

ෙFරගල ෙ�� Kවාස සං;:ණෙP ඇ� gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

F77385841500 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gබ සාධන හා 

අවමංගල�ාධාර ස_� 2 කට  උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% D 80%

F77385841501 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභ සාධක හා 

අවමංගල�ාධාර ගාම සංව:ධන ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 500,000.00         -                   0% C 60%

K77385941502 6/1/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැTijය!ෙZ අධ�ා�_ක 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

N77362441503 6/1/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

සaපාර]ෂක පහgක  වැT��S ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%



F77385841504 8/19/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙමො�Rෙගොඩ එක�" 

අවමංගල�ාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා`ම.

5,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     4,290.00           86% I 100%

F77385841505 9/8/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො. 06, ගංඟාරාම පාර, මහා වා@9ව, 

වා@9ව Rයාප�ංp g_"� gභ සාධක ස_�යට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 30,000.00           -                   0% B 35%

N77385841506 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකෙස�ව�ත එ]ස� gභසාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

F77385842500 4/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරාග� gබ සාධන හා 

අවමංගල�ාධාර ස_�කට  උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 24,831.90           24,831.90         99% I 100%

F77385842501 10/24/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙදොඩ ෙගොඩ, නාෙගොඩ, 

ම"ගම පාර  සFk� මාවත සFk� gභ සාධක හා මරණාධාර ස_�යට 

උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

F77385842502 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පර9ව, ග�පාත එ]ස� 

gභ සාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% C 60%

F77385842503 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පනා�jය, ක�තර k�ව 

ෙ:!½ gභ සාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% C 60%

F77385843501 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ෙබෝ��ල �]ගහපාර සමාජ 

සංව:ධන අවමංගල�ාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,800.00         100% I 100%

F77385843502 9/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%



N77385843503 10/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බ ඩාරගම gභ 

සාධක හා අවමංගල�ාධාර ස_�යට අත�වශ� උපකරණ ලබා`ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     34,405.00         98% I 100%

N77385843504 10/10/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Uදාගම ෛමì පාර, 

ෛමì gබ සාධක හා මරණාධාර ස_�යට අත�වශ� උපකරණ 

ලබා`ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     34,420.00         98% I 100%

N77385843505 11/2/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  මහEල පාන9ර මහEල එ]ස� 

මරණාධාර සහ gභසාධක ස_�යට rලාස්j] X� ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

F77385844500 3/13/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp තලගල ර!_� gභසාධක 

හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,993.00         100% I 100%

N77362944502 9/19/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග:භa කා!තාව!ෙZ ෙපෝෂණ 

ත��වය ඉහළ නැංUම සඳහා ෙපෝෂණ වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

N77385844503 10/14/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

F77385845500 4/25/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරාග� gබ සාධන හා 

අවමංගල�ාධාර ස_�යකට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

N77362945502 10/11/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම9රාවල ෙසෞඛ� ෛවද� Kලධා< 

ෙකොnඨාශෙP මාතෘ සායනවල ග:භa කා!තාව! සඳහා ෙරෝග 

Kවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශ]�ම� ;<ම �¦බඳ දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.
50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% B 35%

K77385945503 9/14/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැTijය!ෙZ gභ සාධනය තහN� 

;<ම උෙදසා ඔN!ෙZ මානkක සංව:ධනය නංවා³ම අර�S 

කරෙගන අධ�ා�_ක සං ව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% A 10%



F77385846500 4/3/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මහගම ස!ෙ: 

gභසාධක හා මරණාධාර සංEධානයට අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     24,300.00         97% I 100%

N77362546501 8/16/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ප�ංp ජනතාවෙZ අකමව� 

කැRකසල බැහැර ;<ම හා පෙ@ශය Xරා yඝෙය! ව�ාrත වන 

ෙඩං� උව9ර ස බ!ධව ජනතාව ෙව�ෙව! දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

N77362946503 9/14/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ල�kංහල ෙසෞඛ� ෛවද� 

Kලධා< ෙකොnඨාශෙP මාතෘ සායනවල ග:භa කා!තාව! සඳහා 

ෙරෝග Kවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශ]�ම� ;<ම �¦බඳ දැ�ව� 

;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.
50,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර 0% O 0%

F77385846504 9/14/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ජනාසා gභසාධක 

සංගමයට ඇ± රiත rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     24,300.00         97% I 100%

N77385946505 9/19/2017

�ල�kංහල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැTijය!ෙZ  gභසාධනය 

තහN� ;<ම උෙදසා ඔN!ෙZ මානkක සංව:ධනය නංවා³ම 

අර�S කරෙගන  අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     100,000.00       100% I 100%

N77385846506 9/27/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක ෙබො]කාව gභ 

සාධක හා අවමංගල�ාධාර  ස_�යට උපකරණ  ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

N77385846507 9/19/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp එ]ස� gබසාධක හා 

මරණාධාර සංගමය සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     49,455.00         99% I 100%

F77385847500 4/26/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gබ සාධන හා 

අවමංගල�ාධාර ස_� 4 ] සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

105,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     74,361.00         71% H 100%

K77385947502 6/7/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ප�ංp වැTijය! KවාසගතUම 

වැලැ]Uමට දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% A 10%



N77385847503 6/16/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� මරණාධාර සහ gභසාධක 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     74,685.10         100% H 100%

F77385847504 9/27/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර සහ 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N77362447505 9/27/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

සaපාර]ෂක පහgක  වැT��S ;<ම සඳහා ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

F77385848501 3/13/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභ සාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 200,000.00         200,000.00       100% I 100%

H77362448502 10/14/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල  

සaපාර]ෂක පහgක  වැT��S ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

K77385948503 5/25/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අනාථ හා අසරණ, අපෙයෝජනයට 

ල]¾ ද�ව!ෙZ ආර]ෂාව හා �කවරණය සැලyමට දැ�ව� Eය 

�" කා:ය ම ඩල සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 150,000.00         150,000.00       100% I 100%

N77362448504 11/21/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා  

සaපාර]ෂක පහgක  ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

F77385848505 7/3/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොස්ව�තෙගොඩ එ]ස� 

gභසාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

F77385849500 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%



F77385849501 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 9Æ ආබාeත X@ගල�! සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

F77385849502 9/14/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නෑබඩ පාෙ: එ]ස� 

gභසාධක හා මරණාධාර සංගමයට ඇ± රiත rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

F77385849503 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බ9ගම අ�වැල gභ සාධක 

හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ  ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

N77385849504 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඕක!දව�ත, wRංගහක!ද 

gභ සාධක හා මරණාධාර ස_�යට උපකරණ  ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

N77385850501 6/7/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දා�Rෙගොඩ ජන උදාන 

gභ සාධක හා මරණාධාර  ස_�යට අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N77385950502 9/19/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැTijය!ෙZ  gභසාධනය 

තහN� ;<ම උෙදසා ඔN!ෙZ මානkක සංව:ධනය නංවා³ම 

අර�S කරෙගන  අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% O 0%

N77362550503 11/2/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙරෝග Kවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා 

ශ]�ම� ;<ම සඳහා ත�ණ ත�sය! දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% A 10%

F77385850504 11/9/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp උඩෙවල ස�ජන පදනම 

gභසාධක මා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

F77385851500 5/16/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉ�තපාන කලාපෙP Rයාප�ංp 

gභසාධන සහ මරණාධාර ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     99,530.00         100% I 100%



F77385851501 9/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභ 

සාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

K77385951502 9/19/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැTijය!ෙZ   gභසාධනය 

තහN� ;<ම උෙදසා ඔN!ෙZ මානkක සංව:ධනය නංවා³ම 

අර�S කරෙගන  අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

F77385851503 9/27/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp මරණාධාර සහ 

gභසාධක ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     99,475.00         99% I 100%

N77362551504 11/2/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙරෝග Kවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා 

ශ]�ම� ;<ම සඳහා ත�ණ ත�sය! දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% A 10%

F77385852500 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අෙ�ෙගොඩ Rයාප�ංp සමÐ 

gබසාධන හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     74,117.00         99% I 100%

K77385952502 9/22/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැTijය!ෙZ  gභසාධනය 

තහN� ;<ම උෙදසා ඔN!ෙZ මානkක සංව:ධනය නංවා³ම 

අර�S කරෙගන  අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර 0% O 0%

N77362552503 11/2/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙරෝග Kවාරණ හා ප�කාර 

ෙසේවා ශ]�ම� ;<ම සඳහා ත�ණ ත�sය! දැ�ව� ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

75,000.00           

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     -                   0% A 10%

N77385852504 11/2/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP gභසාධක හා මරණාධාර ස_� 

සඳහා rලාස්j] X� ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

F77385853500 3/1/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp හ�ෙතොට බටiර 

gභසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     24,867.01         99% I 100%



F77385853501 4/25/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරාග� gබ සාධන හා 

අවමංගල�ාධාර ස_�යකට උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     24,895.11         100% I 100%

N77385853502 10/16/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වැRකල සමාජ ෙසේවා 

සංව:ධන, gභ සාධක හා මරණාධාර ස_�යට අත�වශ� උපකරණ 

ලබා`ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     35,000.00         100% H 100%

K77385953503 10/14/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැTijය!ෙZ  gභසාධනය 

තහN� ;<ම උෙදසා ඔN!ෙZ මානkක සංව:ධනය නංවා³ම 

අර�S කරෙගන  අධ�ා�_ක සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% I 100%

N77385853504 11/9/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gභසාධක හා මරණාධාර 

ස_� සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% C 60%

K77385954500 3/31/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gර]°ත 

භාවය තහN� කර� වස් එÖ කා:යම ඩලවල කා:ය]ෂමතාව වැT 

��S ;<ම සඳහා දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     15,000.00         100% I 100%

K77365965500 3/31/2017

ක�තර �ස්´]කෙP කා!තා සංEධානවල Kෙයෝ�ත�! සඳහා 

නායක�ව X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     192,450.00       96% I 100%

F77385802001 5/4/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ර@ෙදො�ගම, ර@ෙදො�ව, 

අංක 475 Xංpග�ල එ]ස� අවමංගල�ාධාර හා gබසාධක ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,326.84         99% I 100%

H77362104001 11/7/2017

Balance work of Construction & Development of 

hospital buildings at DH Minuwangoda.

1,193,674.75      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 2,480,000.00      1,193,675.24    100% I 100%

H77362105001 4/5/2017

Balance work of Construction and Development of CD 

Nabuluwa Gamapaha RDHS area.

2,240,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 2,240,000.00      505,000.00       23% D 80%



F77385806001 3/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnටාසෙP Rයාප�ංp �හා�ය මහ ප�Rය 

මÐ! ෙමෙහයවන gබසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,508.00         100% I 100%

H77362106002 4/5/2017

Balance work of Construction of Ogadapala Clinic

1,450,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 1,450,000.00      -                   0% H 100%

N77385808002 7/3/2017

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සදහා උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

N77362408003 7/3/2017

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ! සදහා සaපාර]ෂක 

පහgක  සැපÑම

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

N77362410001 7/4/2017

මහර පා.ෙ� ෙකොnටඨාශෙP Rයාප�ංp අ�ආදාය ලාÌ! හට 

සKපාර]ෂක ආධාර ලබා `ම

500,000.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

N77385810002 7/4/2017

මහර පා.ෙ� ෙකොnටාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර සහ gභසාධක 

ස_� සදහා උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%

H77362112001 11/7/2017

Balance work of Completion of OPD & Admin building 

at DH Biyagama

508,057.53         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 930,000.00         508,057.53       100% I 100%

N77385812003 7/20/2017

wයගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මරණාධාර හා gභසාධක 

ස_� සදහා උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%

N77362412004 7/20/2017

wයගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ�ආදාය ලාÌ! හට 

සaපාර]ෂ ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%



H77362113001 4/5/2017

Balance work of Completion of one storied emergency 

treatment unit at Kiribathgoda hospital

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 2,000,000.00      1,551,886.39    78% I 100%

F77385821001 8/15/2017

ෙකොළඹ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක 46/1/1 

yම!ස් පාර,මරදාන ,ෙකොළඹ 10i මරණාධාර එ]ස� gභසාධක 

ස_�ය සදහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

N77385822001 7/3/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංෙගොඩ 

,Vඩාබ�ග�ව ෙන�  ෙපොVණ මාවත .ෙනො365/ඒ ෙන�  ෙපොVණ 

ගාzය gබසාධන ස_�ය “සැෙවොම එකට“ සදහා උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

K77385922002 8/25/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

gභසාධනය තහN� ;<ම උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට 

සමගාzව වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     250,000.00       100% I 100%

K77385923002 8/25/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

gභසාධනය තහN� ;<ම උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට 

සමගාzව වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

H77362124001 4/5/2017

Blance work of Renovation of Batapotha Clinic at MOH  

Battaramulla 

1,034,630.42      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%

K77385924002 8/25/2017

ක�ෙවල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;�ම  උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට සමගාzව 

වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     250,000.00       100% I 100%

F77385825002 3/14/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ආk� gබසාධක හා 

මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,689.15         100% I 100%

N77385125005 5/8/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp රජෙP ඉඩෙ  �ij 

පග�Xර එ]ස� x ෙබෝe වැTij සංEධානෙP ඉ� කරන නව 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%



N77385825006 7/25/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙනො 135/104/C ජයමාවත 

, ෙගොTග�ව,  මහරගම ß ජයමාවත එක�" gභසාධක ස_�ය සදහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,691.35         100% I 100%

F77385825007 8/15/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp මහරගම 

නාE!න 9ම�ය මාවත අංක 23/64 ස්ථානෙP නාE!න 9 �ය මාවත 

පජා සංව:ධන gභ සාධක ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,385.15         99% I 100%

K77385925008 8/25/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;<ම උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට සමගාzව 

වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

K77385926001 10/3/2017

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gබසාධනය 

තහN� ;<ම උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට සමගාzව 

වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     250,000.00       100% I 100%

K77385928001 8/25/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;<ම උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට සමගාzව 

වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% H 100%

H77362128002 9/25/2017

construction of balance parts of the parapet wall at DH 

Moratuwa

819,165.01         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K77385929001 8/25/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;�ම උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට සමගාzව 

වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     250,000.00       100% I 100%

H77362130002 9/18/2017

Blance work of Roof renovation of ward no.6 & drug 

stores at BH Homagama 

1,593,323.90      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,593,323.90    100% I 100%

H77362130003 4/5/2017

Blance work of Roof renovation in ward 7,10, and 

kitchen at BH  Homagama 

3,122,339.40      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% H 100%



H77362130004 4/5/2017

Balance work of Development of MOH Building at 

Homagama 

387,253.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% C 60%

F77385830005 4/21/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ;�ව�"�ව, 

ෙකොස්ව�ත, �jපන දVණ අංක 287/23 ෙකොස්ව�ත Kදහස් 

gබසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N77385830006 6/9/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnටාශෙP Rයාප�ංp ම�තෙ�ෙගොඩ, නාම� 

උයන එ]ස� gභ සාධක  ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F77385830007 7/3/2017

ෙහෝමගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ප!K�jය, බාහ්මණගම 

එක�" අෙන�ෝන�ාධාර gබසාධක හා මරණාධාර ස_�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

K77385930008 8/25/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;�ම  උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට සමගාzව 

වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 250,000.00         250,000.00       100% I 100%

F77385830009 9/27/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  කා:යාලෙP Rයාප�ංp 332/4, 

සමvමාවත,ෙකො:ලඉම,ෙගෝනෙපොල හං�ය යන R�නෙP අරRය 

කා!තා gභ සාධක අවමංගල�ාධාර ස_�ය සදහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

F77385830010 9/27/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  කා:යාලෙP Rයාප�ංp අංක 99/2 

අතප�" ෙගොඩ ෙදොළෙහේන ,�jපන දVණ, ෙහෝමාගම යන R�නෙP 

එක�" gභසාධක ස_�ය සදහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

F77385830011 9/27/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  කා:යාලෙP Rයාප�ංp අංක 72/3 

,ෙ@වාල පාර, �jපන දVණ, ෙහෝමාගම පස!නXර ෙදොළෙහේන - 

ෙ@වාල පාර සහෙයෝගතා gභසාධක සංගමය සදහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H77362131001 4/5/2017

Balance work of construction & Development of word 

5A at BH Avissawella

565,322.18         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% D 80%



F77385831002 8/15/2017

yතාවක පා.ෙ� ෙකොnඨාශයට අය� ඇස්ව�ත උ"ර Xව]�jය 

ඇස්ව�ත එ]ස� gභ සාධක ස_�යට උපකරණ ලබා `ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F77385831003 8/15/2017

yතාවක පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� Rයාප�ංp `ගපත 

ඇස්ව�ත දVණ එ]ස� gභ සාධක ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

K77385931004 8/25/2017

yතාවක පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;�ම උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට සමගාzව 

වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% I 100%

H77362133001 4/5/2017

Blance work of Construction & Development of 

Emergency treatment unit at DH Padukka. 

737,600.27         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     669,766.49       91% I 100%

H77362133002 9/18/2017

Balance work of Tilling of ward No.01 & 02 at DH 

Padukka

624,024.80         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

ෙකොළඹ -                     624,024.80       100% I 100%

K77385933003 8/25/2017

පා9]ක පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;�ම උෙදසා ජාත�!තර වැTij �නයට සමගාzව 

වැඩසටහන] සංEධානය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     250,000.00       100% I 100%

H77362141001 8/31/2017

Balance work of   Development of clinic at Kethumathi 

Hospital 

1,088,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     1,084,903.49    100% I 100%

H77362143001 8/10/2017

Balance work of Construction of new building at 

Veediyagoda Ayurveda Hospital –   stage 11 (balance 

work) 

2,775,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආ�:ෙFද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% H 100%

N77386143002 8/8/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�වාස 

ෙදපා:තෙ !"ෙF Rයාප�ංp  ;±ෙද��jය, බ ඩාරගම x 

Xණ�ව:ධනාරාම Eහාස්ථ ජග@දලා ළමා සංව:ධන මධ�ස්ථානෙP 

ද�ව! අධ�ාපනය ලබන �ෂ� ස ම!තණ ශාලාෙF ෙF�කාව 

සංව:ධනය ;<ම
700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     140,000.00       20% C 60%



H77362144001 10/14/2017

Balance work of Improvement of PHM quartes 

Pokunavita

1,072,370.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     1,072,370.00    100% H 100%

H77362146001 8/31/2017

Balance work of Development of fence and floor area at 

HLC at BH Pimbura 

1,514,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පාෙ@Aය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ - 

කඵතර -                     1,513,217.25    100% I 100%

H77362163001 4/5/2017

Balance work of Enhancement of sewerage systems at 

health institution in Gampaha District. 

1,270,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

H77362163002 4/5/2017

Balance work of Establishment of exemplary microscopic 

centre at DH Minuwangoda, Dompe & Divulapitiya.

3,100,000.00      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% D 80%

H77362163003 11/7/2017

Balance work of Development of boundary wall and 

fences of the health institutions in Gampaha District (DH 

Dompe, BH Wathupitiwala) 

509,961.00         

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 680,000.00         509,961.00       100% H 100%

H77362163004 11/7/2017

Balance work of Renovation of identified bui ldings at 

health institution in Gampaha district. 

2,278,306.72      

පළා� ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�]ෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�]ෂ - 

ග පහ 400,000.00         -                   0% H 100%

K77385963005 11/23/2017

ග පහ �ස්ì]කය "ල ප�ංp Eෙශේෂ අවශ�තා සiත ද�ව! උෙදසා 

ඔN!ෙZ  gබසාධනය තහN� ;�ෙ  අර�s! �කn තරඟය] 

පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�]ෂ 0% O 0%

N77385806400 8/8/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, අංක 349, ම�ෙFෙගදර ගාම 

Kලධා< ෙකොnඨාශයට අය�, දංෙගො�ල ව�ත, සමÐ මාවෙ� �ij  

Rයාප�ංp අවමංගල�ාධාර හා �භ සාධක සංගමයට X� ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

N77385125400 10/24/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Uර මාවත 

එ]ස� ෙපො9 ෙසේවා හා මරණාධාර ස_�ෙP ස_� ශාලා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%



N73362129500 11/10/2017

�ළය!දල ෙරෝහෙ� E9R ෙසෝපානය සE;�ම සහ ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය හා වැk;¦ ඉ�;<ම.

5,600,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N73362830501 11/14/2017

ෙහෝමාගම ෙරෝහෙ� ෛවද� උපකරණ _ල� ගැaම

7,200,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�]ෂ 0% O 0%

H71212101002 6/1/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 82, දVS ෙකෙහ�ඇ�ල, 

{ංග Eල VWර යන VW�යාය සඳහා ඇ� පැරs ඇළ ෙF�ල 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% A 10%

N71212104001 11/21/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 127/01 බටiර බලෙබෝව 

��ෙZ ව�ත ඉඩෙම! අ බලම ෙව�යායට �Eyම සඳහා ටැ]ට: 

පැ!�ම] ඉ�;<ම

382,306.57         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

H71212105004 10/11/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 16, R!දර ගාම Kලධා� වසෙ  

උ���ල VW�  යාෙP  ෙපො9 ඇළ මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

H71212106001 11/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 351 උ�ෙගොඩ ERw�ල VW� 

යායට පැ� බැ ම] ඉ�;<ම

96,868.16           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     96,868.16         100% I 100%

H71212108001 9/8/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP නාරංෙගොඩපා»ව, 6 වන ප�මෙZ 

ටැ]ට: පැ!�ෙ  පාලෙ  පැ� බැ ෙ  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

G71219810001 7/25/2017

මහර පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා කෘ° 

උපකරණ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%

H71212111001 6/1/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙදකටන ඇ�බn �ණර�න මාවත 

පළ�වන ෙබෝ]Vෙව! �ටව යන ජලෙය! VW� ආර]ෂා ;<ම 

සඳහා ආර]°ත කාSෙF ඉ�� ෙකොටස Kම ;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%



G71219812001 7/4/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා කෘ° 

ආ ප!න ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     49,725.00         99% I 100%

H71212124001 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ"�v�ය ත��යාවල කබ�ෙදsය 

ෙව�යාෙP ෙපො9 පැ� බැ ම ඉ�� ෙකොටස බැ�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F71219824003 10/28/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බටෙපොත ෙගොE ස_�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

F71219830001 5/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙගොE 

සංEධාන සඳහා කෘî උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H71228531001 7/17/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� කෘî ඇල මා:ග 

සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

G71219842001 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙගොE සංEධාන සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% Q 0%

N71219843001 9/8/2017

බ ඩාරගම   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන 

සඳහා කෘ° උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

N71219844001 9/8/2017

ෙහොරණ   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

G71228746001 3/29/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%



N71219846003 9/8/2017

�ල�kංහල   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

G71228748001 3/29/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     50,000.00         100% H 100%

H71228648002 9/26/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 744 ඒ, �ෙFෙගොඩ ගාම ෙසේවා 

වසෙ  g9ගහල!ද �.Î. ච_!ද Vමාර මහතාෙZ Kවස අසල ඇ� 

කෘ°  ෙF�ල පැ� බැ ම ෙයොදා  �Rසකර ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

N71219848003 11/2/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% O 0%

G71228750001 3/29/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% Q 0%

H71212150002 5/4/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP R³නාව�ත පාර, ෙදපා ඇල 

පැ�බැ ම ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% C 60%

N71219850004 11/2/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

G71228751001 3/29/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%

N71212151002 11/23/2017

වල�ලාEට  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP එෙගොඩකනාන VW�යාෙP ඇල 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% A 10%



N71219851003 11/2/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

G71228752001 3/29/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     49,400.00         99% I 100%

N71219852003 9/8/2017

පාR!ද�වර    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන 

සඳහා කෘ° උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

N71219852004 11/2/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

N71219853001 9/8/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% A 10%

D76212104001 7/25/2017

ෙකො�ôප අ�ණ ප�සංස්කරණය ;<ම

1,039,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     230,025.60       22% H 100%

D76214105001 5/24/2017

අ�තතනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Xංpනාවල ජනපද 

මා:ගය  ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

D76214105002 5/24/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  දංඕEට ඉ»]ෙපොත ජනපද 

පෙFශ මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

D76212106002 7/25/2017

හ�ග �jයයාය ඇල ප�සංස්කරණ� ;<ම

216,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     206,242.97       95% I 100%



D76212110001 7/25/2017

ෙrRස්ෙසේ අ�ණ ප�සංස්කරණය ;<ම බ��jය (දVණ)

995,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     830,129.08       83% H 100%

D76212111001 5/24/2017

ෙදො ෙr පැ��ට ෙව�යාෙP ඇල ෙFR ප�සංස්කරණය ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     428,851.60       54% H 100%

D76212111002 7/25/2017

පැ�Rයවල ගsiගම උ"ර ඉහළෙදsය VW� යායට ජලය 

ලබාගැaම සඳහා අ�ණ] ඉ�;<ම

950,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     796,901.39       84% I 100%

D76212124001 5/23/2017

මහෙදs යාෙP අ�ණ ඉ�;�ම

695,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     642,833.64       92% I 100%

D76212124002 7/25/2017

මහෙ@KයාෙP ඇළ ප�සංස්කරණය ;<ම

285,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% H 100%

D76212130001 7/25/2017

මහෙදsය යාය ටැ]ට: පැ!�ම ඉ�;<ම

325,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D76212133001 5/23/2017

ෙවදඕEට අ�S ලෑR දැzම

195,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     186,289.68       96% I 100%

D76212133002 7/25/2017

vරාකැ�වල අ�ණ ප�සංස්කරණය ;<ම

555,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     523,079.78       94% I 100%

D76212133003 7/25/2017

හ�ගහVWර ෙදක අ�ණ ප�සංස්කරණය ;<ම

245,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     235,117.00       96% I 100%



D76212133004 7/25/2017

ෙකොjගලෙහේන Kදහස් මාවත යාකරන කෘ° මා:ගෙP පැ� බැ ම 

සකස් ;<ම

440,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     412,205.96       94% I 100%

D76212133005 7/25/2017

ප!Eල VW� යාෙP ඇළ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

210,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% D 80%

D76212143001 5/24/2017

වෑEට වැF ෙසොෙරොFෙග� හා �ටවාන අ��වැTයාව

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     100,000.00       13% D 80%

D76212145002 5/24/2017

ර�ග යාය ඇළ ප�සංස්කරණය

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     168,942.98       84% I 100%

D76212145001 5/24/2017

ෙද�ඇල මානාන ෙව�යාෙP  හා ඇෙලi කඩා� �¦සකර ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     278,478.59       93% I 100%

D76212148001 5/23/2017

ෙගො» ඇළ මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     230,031.40       92% I 100%

D76212153001 7/25/2017

පාතකඩ මැTය! ඇල අ�ණ ඉ�;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

D76212154001 5/23/2017

ෙදiඅ�ත යාය අ�ණ සැකyම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     264,175.81       88% I 100%

D76212154002 5/24/2017

ගලගාවක!දයාය අ�ණ ඉ�;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% H 100%



J76215463001 5/19/2017

ග පහ �ස්´]කෙP Xර! VW� වල Eක�ප ෙබෝග වගා �i�Uම

1,400,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     5,700.00           0% D 80%

J76215263003 5/19/2017

ග පහ �ස්´]කෙP  අ"� ෙබෝග ෙලස අල ෙබෝග වගා �i�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     363,660.00       73% H 100%

N76215663002 5/23/2017

ග පහ �ස්´]කෙP යහප� කෘ°කා:_ක වගා �¦ෙව� (GAP) 

ආද:ශණ �යා�මක ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     1,668,960.00    83% C 60%

N76219963004 5/23/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ජනතාවෙZ තා]ෂsක දැ�ම ඉහළ නැංUම හා 

ව�ාr� ෙසේවාව! වල �ණා�මය ඉහළ නැංUම සඳහා  කා:යාල වල 

පහgක  වැT��S ;<ම

2,800,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     1,579,148.00    56% D 80%

J76215464001 5/19/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP Xර! VW� වල Eක�ප ෙබෝග වගා �i�Uම

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     200,500.00       29% C 60%

J76215264003 5/19/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP  අ"� ෙබෝග ෙලස අල ෙබෝග වගා �i�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     326,210.00       65% D 80%

N76215664002 5/23/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP යහප� කෘ°කා:_ක වගා �¦ෙව� (GAP) 

ආද:ශණ �යා�මක ;<ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     1,001,370.00    83% D 80%

N76219964004 5/23/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ජනතාවෙZ තා]ෂsක දැ�ම ඉහළ නැංUම 

හා ව�ාr� ෙසේවාව! වල �ණා�මය ඉහළ නැංUම සඳහා  කා:යාල 

වල පහgක  වැT��S ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     281,632.00       35% D 80%

J76215465001 5/19/2017

ක�තර �ස්´]කෙP Xර! VW� වල Eක�ප ෙබෝග වගා �i�Uම

1,400,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     487,500.00       35% D 80%



J76215265003 5/19/2017

ක�තර �ස්´]කෙP අ"� ෙබෝග ෙලස අල ෙබෝග වගා �i�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     478,225.00       96% H 100%

N76215665002 5/23/2017

ක�තර �ස්´]කෙP යහප� කෘ°කා:_ක වගා �¦ෙව� (GAP) 

ආද:ශණ �යා�මක ;<ම

1,600,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     3,325.00           0% B 35%

N76219965004 5/23/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ජනතාවෙZ තා]ෂsක දැ�ම ඉහළ නැංUම හා 

ව�ාr� ෙසේවාව! වල �ණා�මය ඉහළ නැංUම සඳහා  කා:යාල වල 

පහgක  වැT��S ;<ම

1,600,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     1,592,431.86    100% H 100%

N76216162001 5/24/2017

බස්නාiර පළාත "ල ;� ෙගොEපල ස"!ෙZ ��� පදාහය 

වැලැ]Uම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     761,404.00       76% D 80%

N76216162002 5/24/2017

බස්නාiර පළාත "ල ෙගොEපල ස"!ෙZ �eරගත පරෙපෝ°තෙරෝග 

වැලැ]Uම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     270,775.10       27% D 80%

N76216962003 5/24/2017

බස්නාiර පළාත "ල  ජංගම ප� ෛවද�  ෙසේවාව! සැපÑම සඳහා 

වැඩසටහ! �යා�මක ;�ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     2,527,730.33    84% D 80%

N76216962004 5/24/2017

බස්නාiර පළාත "ල ස�ව ෙගොEපල �¦බඳ සංගණනය] හා ද�ත 

ප@ධ�ය] සැකyම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     312,908.83       16% B 35%

N76216962005 5/24/2017

ෙසේවා සැපÑම කා:ය]ෂම ;<ම සඳහා  බස්නාiර පළාත "ල  ඇ� 

kය�ම ප� ෛවද� කා:යාල නUකරණය

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     127,901.31       6% C 60%

N76216962006 5/24/2017

බස්නාiර පළාත "ල කෘ�ම  kංචනෙය! wiවන වැස්k පැටN! 

Rයා ප�ංpය �� ගැ!Uම හා ෙසෞඛ�ාර]ෂණ වැඩසටහ! �යා�මක 

;<ම.

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     683,977.50       23% D 80%



N76217962006 5/24/2017

ගෘහා�තව හා ෙතෝරාග� ස්ථාන වල Ek"� ම�ස�  වගා ෙගොEපළ 

සංව:ධනය හා ෙවලඳපල අවස්ථා පව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N76217862007 5/24/2017

ම�ස� ආහාර Kෂ්පාදන ක:මා!ත පව:ධනය සඳහා අවශ� ෙයදN  

ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

N76217962008 5/24/2017

_��ය, ;N� �ය ම�ස� ව�ාr�ය,අ�ජනනය හා Kෂ්පාදනය ඉහළ 

නැංUම.

1,200,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

N76217962009 5/24/2017

ම�ස� වගාව ආ�ත ෙරෝග Kවා:ණය හා රසායනාගාර පහgක  

වැT��S ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

N78219901001 5/4/2017

ව��ට �ස්´] කෘ°ක:ම X{S මධ�ස්ථානයට අය� ආද:ශ X{S 

]ෙෂේත සංව:ධනය හා X{S පgEපර  කට�" k9 ;<ම

1,750,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     800,745.00       46% D 80%

N78215501002 5/8/2017

ව��ට �ස්´] කෘ°ක:ම X{S මධ�ස්ථානෙP �ණා�මක පැළ 

Kෂ්පාදනය ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     221,743.50       89% H 100%

D78214101003 5/15/2017

�Nල�jය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨශෙP RiKයාග මන ජනපද 

පාර ෙකො!�n  කර සංව:ධනය ;<ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     699,994.25       100% I 100%

D78212101005 11/20/2017

මං�ල ක�ණාර�න මහතාෙZ VWර අසල ඇ� පැ� බැ ම ඉ�;<ම

199,013.23         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     199,013.23       100% I 100%

D78212101006 11/20/2017

ඉහළ මT�යවල ගාම Kළධා< ෙකොnඨාශෙP කහටගහ ඔEට ඇල 

මා:ගය ඊ.ෙ] ක�ණාරතන මහතාෙZ VWර අසල ටැ]ට: 

පැ!�ම]  ඉ�;<ම

472,273.25         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     472,273.25       100% I 100%



D78212101007 7/25/2017

ව�ෙ���ල ගාම Kලධා< ෙකොnඨාශෙP ෙකොස්ගහ Rය@ද අසල 

ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

280,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212101008 7/25/2017

ව�ෙත��ල ගාම Kලධා< ෙකොnඨාශෙP ෙහොරගහVWර අසල 

ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

275,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     255,485.33       93% I 100%

N78214101004 7/25/2017

ජග� ප�සර �නයට සමගාzව �රසර ඉඩ  කළමනාකරණ �නය 

�¦බඳව �Nල�jය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පාස� ළ�! 

දැ�ව� ;<ම හා ෙකොස් පැළ k�Uෙ  වැඩසටහන �යා�මක ;<ම

47,500.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     32,388.60         68% H 100%

H78216701008 7/25/2017

ෙකොටෙදsයාව ස�ව පාලන X{S මධ�ස්ථානෙP පහgක  

වැT��S ;<ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව 0% O 0%

D78212102001 7/24/2017

ආTඅ බලම ව�ෙපොල ෙව�යාය සංව:ධනය ;<ම

375,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     335,208.70       89% I 100%

D78212102002 7/24/2017

දVණ ;Wල�jය බටයාගර ඇළ සංව:ධනය ;<ම

180,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     140,721.80       78% I 100%

D78212102003 7/24/2017

නැෙගනiර ßනjයන ෙපො�ව�තගාර �ට ඇල බැ ම සකස් ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     281,815.86       94% I 100%

N78217103001 7/24/2017

zග�ව �jපන ජලhE මධ�ස්ථානෙP  ¸_ය �Rසකර ;<ම, උද�ාන 

අලංකරණය, ජලනල ප@ධ�ය හා Ek"� ම�ස� ටැං; 

ප�සංස්කරණය ;<ම

495,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     426,928.00       86% C 60%

N78217803005 7/24/2017

�jපන ජලhU මධ�ස්ථානෙP කා:යා³ය පහgක  වැT ��S ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% C 60%



N78217903008 7/25/2017

�jපන ජලhE මධ�ස්ථානෙP ජලhE වගා සංව:ධන වැඩසටහ! හා 

X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම ෙව�ෙව! Grade IV Kළ Kවාසය 

සඳහා අවශ� පහgක  සැපÑම

1,650,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     315,575.22       19% C 60%

N78217903006 8/21/2017

�jපන ජලhU මධ�ස්ථානය "ල ජලhU ම�ස� වගා කට�" 

පව�වාෙගන යාම හා අවශ� පහgක  සලසා ගැaම.

1,800,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     828,467.51       46% C 60%

N78217903007 8/21/2017

�jපන ජලhU මධ�ස්ථානය "ළ X{S කට�" පව�වාෙගන යාම 

සඳහා අවශ� ෙ!වාkක, ගබඩා හා ආර]ෂක පහgක  වැT��S කර 

ගැaම.

1,910,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     630,819.25       33% H 100%

N78217803010 8/21/2017

�jපන ජලhE වගා මධ�ස්ථානෙP Ek"� ම�ස� වගා k9කරන අT 

20’ සහ පළල අT 10’ ටැං; 26 වාතනය ;<ම

900,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N78217803009 8/21/2017

�jපන ජලhE වගා මධ�ස්ථානෙP Ek"� ම�ස� වගා k9කරන අT 

12’ සහ අT 10’ ටැං; 33 වාතනය ;<ම

275,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     246,468.86       90% I 100%

N78217904006 7/24/2017

�jපන ජලhU මධ�ස්ථානය "ල ජලhU ම�ස� වගා කට�" 

පව�වාෙගන යාම හා අවශ� පහgක  සලසා ගැaම.

1,800,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D78212104001 7/24/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP යකහ�ව gසාන '_ය 

ඉ���ට �9 මැ9ර අසල VW� යාෙP ඇල මා:ගය සකස් ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     47,777.96         96% I 100%

D78212104002 7/24/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP මැ� ��ලෑව මහගම 

VW� යා අසල මා:ගය පස් Xරවා සකස් ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     147,274.00       98% I 100%

D78212104003 7/24/2017

මැjෙකො���ල ;Wලාඔ�ව අ�ණ ප�සංස්කරණය ;<ම

145,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     137,694.14       95% I 100%



D78212104004 7/25/2017

බටiර බලෙබෝව zගස්�jය අ�ණ හ�k අ��වැTයාව

1,650,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

N78219905001 5/4/2017

අෙ�Xස්ස  �ස්´] කෘ°ක:ම X{S මධ�ස්ථානයට අය� ආද:ශ 

X{S ]ෙෂේත සංව:ධනය හා X{S පgEපර  කට�" k9 ;<ම

1,400,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     749,676.50       54% C 60%

N78215505002 5/8/2017

අෙ�Xස්ස �ස්´] කෘ°ක:ම X{S මධ�ස්ථානෙP �ණා�මක පැළ 

Kෂ්පාදනය ;<ම

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     305,565.00       51% C 60%

N78217905007 7/24/2017

�jපන ජලhU මධ�ස්ථානය "ළ X{S කට�" පව�වාෙගන යාම 

සඳහා අවශ� ෙ!වාkක, ගබඩා හා ආර]ෂක පහgක  වැT��S කර 

ගැaම.

1,910,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D78212105003 7/25/2017

i�ඇ�ල අ�ණ ප�සංස්කරණය

1,400,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78214305004 7/25/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�ක!ද ජනපදෙP 

ජානප�ක�!ෙZ hවන ත�වය වැT ��S ;<ම යටෙ� පැ� බැ ම 

සකස් ;<ම

634,103.02         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

D78212106001 5/15/2017

ෙනො 318 �හා�ය නැෙගනiර ගාම Kලධා� වසෙ  �ij අ�ෙබෝගහ 

යාෙP පැ� බැ ම ඉ�;<ම

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     682,591.46       98% I 100%

D78212106002 5/15/2017

ෙබෝපැ�ත ෙව�යාෙP ඇළ මා:ගය සකස් ;<ම

108,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     104,061.50       96% I 100%

D78212106003 11/20/2017

ෙබෝපැ�ත අස්වැ@9ම VW�යායට ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

238,321.55         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     238,321.55       100% I 100%



D78212106004 7/24/2017

ෙබොග�ව යාය ඇල කැ�ම

95,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     89,917.14         95% I 100%

D78212106005 7/24/2017

ෙබෝපැ�ත මැද ෙව�යාෙP නා ගහ ෙවල යාෙP පැ�බැ ම බැ�ම 

(ග�වල අ�ණ අසල) හා අ�ණ සංව:ධන ;<ම

560,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212106006 7/24/2017

375, මඩෙකො�ව දංගස්VWරයාය දVS ඉNර ඇළ හා ව  ඉN� ඇළ 

ෙFR ප�සංස්කරණය ;<ම

230,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     227,063.71       99% I 100%

D78212106008 7/25/2017

මංගල��ය ෙව�යාෙP ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

290,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% D 80%

D78212106009 7/25/2017

ෙබෝනෑගල VW� යාෙP ඇල මා:ගය ගැW� ;<ම

95,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     87,960.32         93% I 100%

D78212106010 7/25/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 370 ඒ ග�ෙබොඩ 

වසෙ  ග�ෙබොඩ VW� යායට ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

275,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     268,015.98       97% I 100%

D78212106012 11/20/2017

ෙකොෙරෝස ෙව�යාෙP ඇළ ෙFR පEත ;<ම

83,864.27           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     83,864.27         100% I 100%

D78212106013 7/25/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 370 ² �ව!Xර 

වසෙ   කලස්ස VW�යායට �ෙවන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

190,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

D78212106015 8/21/2017

ක�වස්ෙගොඩ ෙව�යාෙP ඉහළ ෙකොටෙසේ ටැ]ට: පැ!�ම ඉ�;<ම

410,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%



D78214306014 8/21/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙපො�අ"තැ!න 

ජනපදෙP අභ�!තර මා:ගෙP ෙබෝ]Vව සංව:ධනය ;<ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

D78212106016 11/20/2017

ෙමොරකඩ ෙව�යායට ඇ"�Uම සඳහා ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

350,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212106017 11/20/2017

තලrපරංvයයාෙP ඇල මා:ගය සැකyම හා පාර හරහා ෙබෝ]Vව] 

සෑ`ම

490,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212506018 11/20/2017

ß!ප!දනයාෙP _�ලගහ මැද වැව යායට යන කෘ° මා:ගය සෑ`ම

480,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212106019 11/20/2017

;"�ෙකොලෙදsය ඇල ප�සංස්කරණ ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212507001 5/15/2017

වැRෙF�ය අඹර�ව දVණ �ස්ස මාවත පළ� ප�මග ෙවළට යන පාර 

සංව:ධනය කර ෙකො!�n ;<ම

610,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     588,711.35       97% I 100%

D78212107002 5/15/2017

239/B ග�ෙලො�ව VW� යාෙP ඇල ෙF� ප�සංස්කරණය ;<ම

375,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     335,230.00       89% I 100%

D78212107003 11/20/2017

ෙකොටෙගදර ෙපෙදසට �ෙබන ෙrර ගස් ඇල ප�සංස්කරණය ;<ම

94,404.57           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     94,404.57         100% I 100%

D78212107004 7/25/2017

ග /අ�Sෙගොඩ Uරෙකෝ!ව�තයාෙP VW�යාය සඳහා අ�ණ] 

ඉ�;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     365,719.93       73% H 100%



D78212107006 11/20/2017

බටiර වැRෙF�ය ß!ප!Eල මැද ඇළ මා:ගය ප�සංස්කරණය 

;<ම

335,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212107007 11/20/2017

ගලijයාව ෙබො�ලන ෙව�යාෙP වැෙF ෙකොටෙසේ �ij අඹගහ 

කමතට ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

1,125,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212107005 11/20/2017

ග පහ බැ» මහර වැෙF VWර ෙව�යාය ෙදපස ඇල මා:ග ෙදක 

සංව:ධනය ;<ම

141,653.61         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212108001 7/24/2017

ජා ඇල මා එ¦ය " පෑRය අ�ණ 4 ප�සංස්කරණය ;<ම

175,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212108002 7/24/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො. බංTෙගොඩ මා එ¦ය �nටKය අ�ණ 

ප�සංස්කරණය ;<ම

450,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

D78212108003 7/24/2017

ෙගො!නගහ ඇළ ප�සංස්කරණය Eශාකාව�ත ගාම Kළධා< 

ෙකොnඨාශය

57,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     54,719.04         96% I 100%

D78212108004 7/24/2017

ෙගො!නගහ ඇළ ප�සංස්කරණය 207 උ"� Kව!දගම ගාම 

Kළධා< ෙකොnඨාශය

775,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     276,750.00       36% H 100%

D78212108005 8/21/2017

 ෙගෝ!නගහ ඇළ ප�සංස්කරණය ;<ම ය]ක�ව ගාම Kලධා< 

ෙකොnඨාශය

920,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212108006 11/20/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  ෙrරල!ද  වැවට ගලාබkන 

ඇල මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%



D78212109001 11/20/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක� ඇලට ගලා බkන 

වැලසර පෙ@ශෙP  ඇල මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම

325,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212110001 7/24/2017

���jය aලමහර කැ;රෙදsය VW� යායට පෙFශ Uමට භාEතා 

කරන අT පාර X�� කර ඇළ මා:ගය හරහා ටැ]ට: පැ!�ම] 

ඉ�;�ම

455,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     441,964.44       97% I 100%

D78212110002 11/20/2017

මහර නාරංවල දVණ ෙව�යාෙP මැද ෙF�ල සඳහා ව"ර �ඳN  

සiත ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

610,468.71         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     610,468.71       100% I 100%

D78212110003 7/25/2017

වලපලාන ෙගොකගහ VWරට ටැ]ට: බැ!�ම] ඉ�;<ම

330,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     318,100.86       96% I 100%

D78212110004 7/25/2017

බREල ඉහළ ඔEට අ�ණ ප�සංස්කරණය ;<ම - ම�ව"i��jය

410,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212110005 11/20/2017

මහර අ�SVWර ෙව�යාෙP ෙදපා ෙF�ල ප�සංස්කරණය ;<ම

60,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

H78216711001 5/15/2017

ෙදො ෙප ප� ෛවද� කා:යාලය ඉ� ;<ම.

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     -                   0% A 10%

D78212111002 7/24/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 383 මැ@ෙ@ගම 

ගා.K.වසෙ  මහ ඇල අ�බ@ධ Vඩා ඇලමා:ග �@ධ ;<ම

95,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     83,851.54         88% I 100%

D78212111003 7/24/2017

ෙදො ෙr ß�බ�ගල පජාශාලාව අසල ඇ� නව අ�ණ ඉ�;<ම

920,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     351,058.66       38% D 80%



D78212111004 7/24/2017

423 ගාම Kලධා< වසෙ  උඩගම තරාල ෙව�යාෙP ඇලෙFR �@ධ 

;<ම

78,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% H 100%

D78212111005 7/25/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 389/y ඇටඹගහව�ත 

ෙකොnඨාශෙP Xව] VW�යායට අ�ණ] ඉ�;<ම

220,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212111006 8/21/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ග�වලෙගොඩ �ට ඇල 

ප�සංස්කරණය ;<ම

75,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% H 100%

D78212111008 11/20/2017

ෙදො ෙප ව�අරඹ ටැ]ට:  පැ!�ම ඉ�;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212111009 11/20/2017

උඩගම තරාල ෙව�යාෙP ඇලෙFR �@ධ ;<ම (ඉ�� ෙකොටස)

190,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212111007 11/20/2017

ෙදො ෙප, ;�මැjයාව�ත, ඉල]ෙකොTය VW� යාෙP ඉහළ 

ෙකොටෙසේ Vඩා අ�ණ] ඉ�;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212112001 11/20/2017

 kයඹෙපව�ත ෙගො� මහර  ෙව�යාෙP ටැ]ට: පැ!�ම] සකස් 

;<ම

432,198.75         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     432,198.75       100% I 100%

D78212112002 7/25/2017

ව�ගම නැෙගනiර කණංEල �ට ඇළ ප�සංස්කරණය

85,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212122001 11/20/2017

ෙකොෙලො!නාව මාRගාෙගොඩැ�ල ෙදKය ෙව�යාය වැT��S ;<ම

720,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%



D78212122002 11/20/2017

හ�බරාව VW�යාෙP ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

290,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212124001 11/20/2017

අ"�v�ය දංෙකjය යාය (EලVWර )නැෙගනiර ඇළ මා:ගය හා 

පධාන පාෙර! පහළ මැද ඇළ සංව:ධනය  ;<ම

157,736.21         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     157,736.21       100% I 100%

D78212124002 7/25/2017

ඔ�වල ෙදොරෙකොඩ VW�යාෙP �ට ඇල සංව:ධනය ;<ම

205,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% D 80%

D78212124004 11/20/2017

නැෙගනiර මාලෙ� ගලගාවෙදKය ෙව�යාෙP ඇලෙFR 

ප�සංස්කරණය

93,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212124003 11/20/2017

මා�!ගල ෙව�යාෙP පැ�බැ ම සැකyම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212124005 11/20/2017

මාලෙ� වැෙF VWර ෙනොහා� අඹ��ල ගහයාය ඇල ෙFR 

ප�සංස්කරණය

240,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212125001 7/25/2017

ඉහල ෙගොTග�ව ෙව�යාෙP ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�ක�ම හා ඇළ 

�@ධ ;<ම

410,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     122,604.00       30% D 80%

D78212125002 11/20/2017

පහල ෙගොTග�ව ෙදපා ඇල මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212129001 11/20/2017

කැස්බෑව වැF වාන ප�සංස්කරණය ;<ම හා වානට උT! පාලම] 

ඉ�;<ම

1,115,920.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     1,115,920.00    100% I 100%



D78212129002 7/24/2017

කැස්බෑව ගලගාෙදKය ෙදපා ඇළ ප�සංස්කරණය ;<ම

245,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     226,921.80       93% I 100%

D78212129003 7/24/2017

බ�ව!දර යාෙP ඇළ මා:ගය ප�සංස්කරණය

625,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     328,902.32       53% D 80%

D78212129004 7/24/2017

ෙමො�ඳ හ��ට මහ ඇළ ප�සංස්කරණය ;<ම

1,730,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     869,228.47       50% C 60%

D78212129005 7/25/2017

කහෙපොල ජ�රRය ෙව�යාෙP ෙදපා ඇල ප�සංස්කරණය ;<ම

370,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

D78212129006 8/21/2017

කැස්බෑව වැව වටා ව�ායාම ම!¡�ව ඉ�;<ම - අ�යර- III

860,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

D78212129007 8/21/2017

කැස්බෑව වැෙවi වාෙන! �ටවන දVS ඇළ මා:ගය 

ප�සංස්කරණය ;<ම ( Eහාර මාවත kට ෙකොYරාව මැද ඇළ ද]වා)

205,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212129008 11/20/2017

ෙබොරලැස්ග�ව එෙගොඩව�ත ෙදපා ඇල ප�සංස්කරණය

625,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

N78219930001 5/4/2017

ෙහෝමාගම �ස්´] කෘ°ක:ම X{S මධ�ස්ථානයට අය� ආද:ශ 

X{S ]ෙෂේත සංව:ධනය හා X{S පgEපර  කට�" k9 ;<ම

1,700,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     629,615.00       37% D 80%

N78215530002 5/8/2017

ෙහෝමාගම �ස්´] කෘ°ක:ම X{S මධ�ස්ථානෙP �ණා�මක පැළ 

Kෂ්පාදනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     152,000.00       51% D 80%



D78212130003 5/15/2017

බටවල ඊ�යගහ යාෙP පාරට පැ�බැ ම] ඉ�;<ම

845,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     808,280.90       96% I 100%

D78214130004 5/15/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨශෙP  i��jය වසෙ  ආත: 

Eෙ½ව:ධන මාවෙ� ෙකොටස]  ෙකො!�n  කර සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% I 100%

A78216730005 5/15/2017

ෙහෝමාගම ප� ෛවද� කා:යාලය නUකරණය ;<ම  11 අ�යර

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     -                   0% A 10%

D78212130006 7/24/2017

ෙවKවැ�ෙකොල යාෙP ඇල ෙFR ප�සංස්කරණය ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% Q 0%

D78212130007 7/24/2017

ෙහෝමාගම පාන�ව ෙපල!ගහෙදsය ෙව�යාෙP ඇළ මා:ගය සඳහා 

පැ�බැ ම ඉ�;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     763,278.30       95% I 100%

D78212130008 7/24/2017

වට�ක උ"ර කඩා�ව VW� යාෙය! වැ¿ ඇ� ෙදපා ඇල සමග ඇ� 

කෘ° මා:ගය සඳහා පැ�බැ ම] ඉ�;<ම

865,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     826,553.25       96% I 100%

D78212130009 7/24/2017

ෙහෝමාගම දVණ වැෙFෙදsය යාෙP ඇ� ෙදපා ඇල 

ප�සංස්කරණය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     369,500.00       92% I 100%

D78212130010 7/24/2017

පා9]ක පාර zෙගොඩ අ�Sවල VW� (මැ@ෙ@ VWර)යාෙP  ඇල 

ප�සංස්කරණය ;<ම

165,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     159,258.35       97% I 100%

D78212130011 7/24/2017

මහනකඳ ඇළ මා:ගෙP ෙකො!�n K:_තය ප�සංස්කරණය කර 

අ�ණ] බවට ප� ;<ම

1,165,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%



D78212130012 7/24/2017

ඉ±ගහවලෙදsය යාය සඳහා ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

130,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     120,970.34       93% I 100%

D78212130013 11/20/2017

ෙහෝමාගම කහ"�ව උ"ර ෙව�යායට අය� ඇළ මා:ගය �@ධ ;<ම

170,859.79         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     170,859.79       100% I 100%

D78212130014 7/24/2017

නානවල VW� යාෙP ඔRයල ඇළ මා:ගෙP පධාන ෙF�ල 

ප�සංස්කරණය

575,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212130015 11/20/2017

පාන�ව ඉ±ගහVWර ෙව�යාෙP ෙදපස ඇ� ඇළ මා:ගය සහ 

ෙපළ!ගහෙදsය ෙව�යාෙP ෙදපස ඇ� ඇල මා:ගය 

ප�සංස්කරණය

244,469.50         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     244,469.50       100% I 100%

D78212130016 7/24/2017

ෙහෝමාගම පනාෙගොඩ ෙහේනව�ත ෙහnjයව�ත ගා_�Xරයට 

මා� ව �iටා ඇ� ඇළ ප�සංස්කරණය

113,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     63,731.26         56% I 100%

D78212130017 7/25/2017

ෙහෝමාගම, �jපන උ"ර, ඊ�යගහ VWර, ෙමොර�යා  ෙකොnට�ව, 

වෑෙකොnට�ව VW� යායව� ආවරණය වන පධාන ඇල මා:ගය 

�¦සකර ;<ම

270,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% D 80%

D78212130018 11/20/2017

ඉ±ගහවලෙදsය යාය සඳහා අ�ණ] ඉ�;<ම

140,364.73         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     140,364.73       100% I 100%

D78212130019 11/20/2017

�ටෙකො�ව අ�ණ ප�සංස්කරණය ;<ම

70,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212130020 11/20/2017

ම�ෙතෙගොඩ බ ඩාරනායකXර 5ෙවK ප�මග අවසානෙP ටැ]ට: 

පැ!�ම] ඉ�;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%



D78212131001 7/25/2017

yතාවක ෙකොස්ගම අරප�ගම ඇළ මා:ගය සංව:ධනට ;<ම

375,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

D78212131002 11/20/2017

පහ�ගම ß! ඇල මා:ගය ය!ත මv! �Rසකර ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212131003 11/20/2017

ෙකොස්ගම ඉහළ ෙrRය VWරයාෙP අ�ණ ප�සංස්කරණය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212133001 5/15/2017

උ���ල උඩෙගදර VW� යාෙP ඇළ කැ�ම

685,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     582,771.94       85% I 100%

D78212133002 7/24/2017

ෙවර�පාෙගොඩ යාෙP පැ�බැ ම] ඉ�;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     718,686.86       96% I 100%

D78212133003 7/24/2017

හ�බදතාකඩ ෙව�යාෙP පැ�බැ ම සකස් ;<ම

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     589,838.00       98% I 100%

D78212133004 11/20/2017

ෙපො�ෙකො�වෙදKය පධාන ඇල ප�සංස්කරණය ;<ම

440,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212141001 7/25/2017

පාන9ර වා@9ව මහවා@9ව පnෙnRය ෙබෝ]VෙF kට සංvR ගඟ 

ද]වා ස බ!ධ U ඇ� ඇල මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

450,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     147,315.61       33% H 100%

D78212143001 7/25/2017

ෙබොලෙබො�ව ෙවලමැද kට බ ඩාරගම කැස්බෑව පාර ෙත] ඇල 

�@ධ ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%



D78212143002 7/25/2017

664 ඒ Uදාගම ව�ගම වැව ස බ!ධ ඇල මා:ගය! ප�සංස්කරණය 

;<ම

165,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

N78214343003 7/25/2017

බ ඩාරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP _�ස්ව�ත ජනපදෙP 

ජානප�ක�!ෙZ පාං� ඛාදනයට ල] N ඉඩ  සංර]ෂණය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

D78212143004 8/21/2017

ෙබොලෙබො�ව ෙවෙ� මැද ෙF�ල ඇKකn එක] සෑ`ම

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

N78219944001 5/4/2017

ෙහොරණ �ස්´] කෘ°ක:ම X{S මධ�ස්ථානයට අය� ආද:ශ X{S 

]ෙෂේත සංව:ධනය හා X{S පgEපර  කට�" k9 ;<ම

1,800,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     603,566.50       34% D 80%

N78215544002 5/8/2017

ෙහොරණ �ස්´] කෘ°ක:ම X{S මධ�ස්ථානෙP �ණා�මක පැළ 

Kෂ්පාදනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     199,489.22       100% D 80%

D78214144003 5/15/2017

ෙහොරණ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨශෙP _�ලෑව ;ෙද��jය  

ව�ෙ� පෙFශ මා:ගය ෙකො!�n  කර සංව:ධනය ;<ම

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% Q 0%

D78212144004 7/24/2017

;�ගලෙහේන ගාම ෙසේවා වසෙ  ;�ගලෙදsය ෙව�යාෙP 

නැෙගනiර �ට ඇල ප�සංස්කරණය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     93,751.90         94% I 100%

D78212144005 7/25/2017

ෙහොරණ කන!Eල ෙසේවා මධ�ස්ථානයට අය� $ණගම බටiර 

දවටගහ VW�යාය ෙදපා ඇළ ප�සංස්කරණය ;<ම

115,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212146001 7/25/2017

ප!Eලයාෙයi සහ �ටEල VW�යාෙP සංව:ධන කට�" k9;<ම

408,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% D 80%



N78219947001 5/4/2017

ෙබෝWවල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනයට අය� ආද:ශ X{S 

]ෙෂේත සංව:ධනය

1,600,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     601,718.00       38% D 80%

N78215547002 5/8/2017

ෙබෝWවල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනෙP �ණා�මක පැළ 

Kෂ්පාදනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     316,865.00       79% D 80%

D78212147003 7/25/2017

801 නැi!න ගා.K වසමට අය� ෙදපා ඇල ප�සංස්කරණය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     132,694.27       44% H 100%

D78212547004 8/21/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. ෙබෝWවල ව��ට කම�ෙගොඩැ�ල යන 

කෘ° මා:ගය ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

240,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212547005 8/21/2017

809 ෙත�වන නැෙගනiර ගාම Kලධා< වසෙ  අ]කර නවය  

ග!ක!දෙගොඩ යාෙවන කෘ° මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;�ම

338,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% C 60%

D78212147006 8/21/2017

දඹරයාය සඳහා ටැ]ට: පැ!�ම] ඉ�;<ම

525,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212148001 7/24/2017

ෙ��වල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 750 වලතර ගා  Kලධා< 

වසෙ  {ංග! ඇලට ඇ� වා! ෙදොර�ව සංව:ධනය ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% H 100%

D78212148002 11/20/2017

741 ඒ �ණkංහෙගොඩ ගාම Kලධා< වසෙ  අම!ද��ල ෙව�යාෙP 

ඇළ මා:ගය ප�සංස්කරණය ;<ම

238,183.22         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     238,183.22       100% I 100%

D78212149001 7/24/2017

ම"ගම ඕEjගල හ�වල අ�ණ සඳහා යකඩ ෙදොර� 02] හා 

සාමාන� ෙදොර�වලට ලෑR ලබා`ම

420,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% D 80%



D78212149002 11/20/2017

804 පා!�ය ගා.K. වසෙ  හ�ගස්��ල ඇල �¦සකර ;<ම හා 

පැ�බැ ම ඉ�;<ම

418,634.74         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     418,634.64       100% I 100%

D78212549003 7/25/2017

ම"ගම Öර!�Tය අ!නාkගල කෘ° මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

370,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     348,249.35       94% I 100%

D78212149004 7/25/2017

798 ෙකොටෙගදර ගාමෙසේවා වසෙ  �ij මැK]ෙගොඩ ඇල අ"� 

ඇල සංව:ධනය ;<ම (ෙමෝදර ඇල)

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78212549005 11/20/2017

KF kj ජනපදෙP kට උZග�ක!ද කෘ° මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

570,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212150001 5/15/2017

829 ඒ කැVල!දල උ"ර ගාම Kලධා� වසෙ  ග�ලෑ] ඇල �@ධ 

;<ම

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     662,687.70       95% I 100%

D78214150002 5/15/2017

අගලව�ත පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨශෙP හ�ඕEට kට ඕම�ත 

ද]වා මා:ගය සකස් ;<ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% I 100%

D78212150003 7/24/2017

කSඅස්ස ඇල මා:ගනය ප�සංස්කරණය

1,300,000.00      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     1,222,785.06    94% I 100%

D78212150004 7/25/2017

;"�ෙගොඩ ß!නෙගොඩව�ත පධාන ඇල මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

ප�සංස්කරණය

650,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% B 35%

D78214150005 8/21/2017

අගලව�ත පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 826 ඔම�ත ජනපදෙP 

බටiර මා:ගය නාය vය ෙකොටස ෙව�වට Eක�ප මා:ගය] සකස් 

;<ම

 
750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%



D78214150006 8/21/2017

අගලව�ත පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 845 ඒ හර!ගහපත 

ජනපදෙP ෙහේ!යාය පාෙ: 9ෂ්කර ස්ථාන ෙකො!�n ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     1,000,000.00    100% I 100%

D78214151001 5/15/2017

වල�ලාEට පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨශෙP වැ�ව�ත ෙහොරණ 

ෙr�ව හරහා පැලව�ත මා:ගෙP ඩ�.එ�.කම�k� මහතාෙZ Kවස 

අසල kට ඉහළට යන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

D78214152001 5/15/2017

පාR!ද�වර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨශෙP ෙමොර�jය වසෙ  ෙrෂ 

ක:ම මධ�ස්ථානය අසල kට ප!ස� මාවෙ� අy� ස්ථාන  

ෙකො!�n  කර සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

D78212152002 11/20/2017

බත�ෙ: ෙව�යාෙP ෙදපා ඇළ ප�සංස්කරණය ;<ම

12,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D78212153002 5/15/2017

_�ලKය පා.ෙ�.ෙකොnඨශෙP දැ�කඩ ෙකළවර kට ගඟ ෙදසට 

ඇල මා:ගෙP ඉW�Rයගහ VW�යාය ඇල මා:ගය සවං:ධනය ;<ම

350,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     214,320.00       61% I 100%

D78214153001 5/15/2017

_�ලKය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨශෙP ග�ගානක!ද ජනපද 

පෙFශ මා:ගය  ෙකො!�n  කර සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

D78212153003 11/20/2017

_�ලKය පා ෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇලකඩ ෙකලවෙ: kට 

ගඟ ෙදසට ඇළ මා:ගෙP ඉW�Rයහ Xර! VWෙ: ෙව� ආතා ගස් 

කපා VW� සකස් ;<මට සැලැස්Uම

125,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

J78215163001 4/25/2017

ග පහ �ස්´]කෙP Xර! VW� නැවත වගා ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% D 80%

J78215163002 4/25/2017

ග පහ �ස්´]කෙP U අස්වැ!න ඉහළ නැංUම සඳහා යාය 

වැඩසටහන �යා�මක ;<ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     1,499,185.00    50% D 80%



J78215163003 4/25/2017

ග පහ U වගාෙF ඵලදාÑතාවය ඉහළ නැංUම සඳහා පැ�(n කමයට 

U වගා ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     88,125.00         9% D 80%

J78215163004 4/25/2017

ග පහ  �ස්´]කෙP පාං� ගැට� සiත VW� ඉඩ  වල 

ඵලදාÑතාවය ඉහළ නැංUම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     177,100.00       44% D 80%

J78215563005 4/27/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ෙරෝපණ දව� gලභ ;<ම සඳහා �ණා�මක 

පැළ Kෂ්පාදනය ;<ම

75,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     59,200.00         79% I 100%

G78219863006 5/4/2017

ග පහ �ස්´]කෙP කෘ°කා:_ක පව:ධනය උෙදසා ෙගොE සංEධාන 

ෙවත කෘ° උපකරණ ෙබදා `ම

4,100,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     3,774,600.00    92% C 60%

G78219863007 5/4/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ෙගොU! යා!ìකරණයට {� ;<ම සඳහා 

w�තර U සැකg  ය!ත සැපÑම

731,100.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% D 80%

G78219863008 5/4/2017

ග පහ �ස්´]කය "ළ z මැk ග මාන �i�Uම සඳහා පහgක  

සැපÑම

139,400.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     136,800.00       98% I 100%

K78219963009 5/8/2017

ග පහ �ස්´]කෙP පාස� කෘ° බලකා �i�Uම හා වැT ��S ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     314,750.00       79% D 80%

K78215263010 5/15/2017

ග පහ �ස්´]කෙP කෘ°කා:_ක ]ෙෂේතෙP පව:ධනය උෙදසා 

Kලධා<! හා ෙගොU! ස" අ�දැÖ  {වමා� ;<ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     601,100.00       75% D 80%

K78219963011 5/15/2017

ග පහ �ස්´]කෙP කෘ° ෙබෝගය!ට වැළෙඳන ගැට� Kරාකරණය 

;<ම සඳහා ෙබෝග සායන වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     106,136.00       14% C 60%



J78214163015 5/15/2017

ග පහ �ස්´]කෙP  පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාස "ළ ජනපද  ඉඩ  

සංර]ෂණය සඳහා සංව:ධන  ව�ාපෘ� �යා�මක ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

N78215163012 5/15/2017

ග පහ �ස්´]කය "ළ පාර ප�ක ෙ@Aය සහ� Kෂ්පාදනය ;<ම 

සඳහා ෙගොU! ��ගැ!Uම

350,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     154,000.00       44% D 80%

N78218463013 5/15/2017

ග පහ �ස්´]කය "ළ  නාග�ක කෘ°ක:මා!තය නඟා k�Uම 

සඳහා ජනතාව ෙවත පහgක  සැපÑම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය 0% O 0%

N78218463014 5/15/2017

ග පහ �ස්´]කය පාස� "ළ නාග�ක කෘ°ක:මා!තය නගාk�Uම  

සඳහා වැඩසටහ! පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය 0% O 0%

N78218463015 7/24/2017

ග පහ �ස්´]කය "ළ  නාග�ක කෘ°ක:මා!තය නඟා k�Uම 

සඳහා ජනතාව දැ�ව� Uම �sස ෙගව" වගා ආද:ශණ �i�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය 0% O 0%

K78219963017 7/24/2017

ග පහ �ස්´]කය "ළ ෙගව" වගාෙF K�" කා!තාව! සඳහා 

ෙගව"වගා පව:ධන වැඩසටහන] �යා�මක ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     35,000.00         18% H 100%

K78219963018 7/24/2017

ග පහ �ස්´]කෙP කෘ° Kෂ්පාදනය ඉහළ නැංUම සඳහා ෙගව"වගා 

පව:ධන වැඩසටහ!, ස ෙ ලන පැවැ�Uම හා ඇගÑම

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% C 60%

N78219863019 7/24/2017

ග පහ �ස්´]කෙP කෘ°කා:_ක පව:ධනය සඳහා ෙගොEසංEධාන 

සහ ෙගොU! ෙවත අවශ� පහgක  සැපÑම

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% B 35%

N78218463020 7/24/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ෙගව" වගාව වැT ��S ;<ම සදහා පහgක  

සැපÑම.

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     720,000.00       90% D 80%



N78215563021 8/21/2017

ග_පහ �ස්´]කෙP ම�වගාක�ව! සඳහා ෙසවණ දැ� ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% C 60%

J78215164001 4/27/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP Xර! VW� නැවත වගා ;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% B 35%

J78215164002 4/27/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP U අස්වැ!න ඉහළ නැංUම සඳහා යාය 

වැඩසටහන �යා�මක ;<ම

2,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     1,093,500.00    50% D 80%

J78215164003 4/27/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP U වගාෙF ඵලදාÑතාවය ඉහළ නැංUම සඳහා 

පැ�(n කමයට U වගා ;<ම

900,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     774,800.00       86% H 100%

J78215164004 4/27/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පාං� ගැට� සiත VW� ඉඩ  වල 

ඵලදාÑතාවය ඉහළ නැංUම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     86,125.00         43% D 80%

J78215564005 4/27/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP  ෙරෝපණ දව� gලභ ;<ම සඳහා �ණා�මක 

පැළ Kෂ්පාදනය ;<ම

75,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     47,110.00         63% C 60%

G78219864006 5/4/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP කෘ°කා:_ක පව:ධනය උෙදසා ෙගොE 

සංEධාන ෙවත කෘ° උපකරණ ෙබදා `ම

6,700,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% B 35%

G78219864007 5/4/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙගොU! යා!ìකරණයට {� ;<ම සඳහා 

w�තර U සැකg  ය!ත සැපÑම

585,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% B 35%

K78219964008 5/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පාස� කෘ° බලකා �i�Uම හා වැT ��S 

;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     362,475.00       91% H 100%



K78219964009 5/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP කෘ°කා:_ක ]ෙෂේතෙP පව:ධනය උෙදසා 

Kලධා<! හා ෙගොU! ස" අ�දැÖ  {වමා� ;<ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     351,743.75       70% D 80%

K78219964010 5/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP කෘ° ෙබෝගය!ට වැළෙඳන ගැට� 

Kරාකරණය ;<ම සඳහා ෙබෝග සායන වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% C 60%

J78214164017 5/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාස "ළ ජනපද  ඉඩ  

සංර]ෂණය සඳහා සංව:ධන  ව�ාපෘ� �යා�මක ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     74,410.00         4% B 35%

N78215164011 5/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කය "ළ පාර ප�ක ෙ@Aය සහ� Kෂ්පාදනය ;<ම 

සඳහා ෙගොU! ��ගැ!Uම

450,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     216,311.00       48% D 80%

N78215664012 5/15/2017

කෘ° ෙසේවා අeකා�යට අ�බ@eත ආද:ශන එළව� ෙගොEපළ] 

ආර භ ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     42,315.00         14% C 60%

N78215164013 5/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කය "ළ 2017 මහක!නය සඳහා වrම�� උ�සවය 

පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

N78218464014 5/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කය "ළ  නාග�ක කෘ°ක:මා!තය නඟා k�Uම 

සඳහා ජනතාව ෙවත පහgක  සැපÑම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය 0% O 0%

N78218464015 5/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පාස� "ළ නාග�ක කෘ°ක:මා!තය 

නගාk�Uම සඳහා වැඩසටහ! පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය 0% O 0%

N78215464016 5/15/2017

කෘ° ෙසේවා අeකා�ෙP ෙමෙහය Uෙම! ෙ@Aය සහ� හා කාබKක 

ෙපොෙහොර භාEතෙය! Kෂ්පා�ත එළව� පළ"� අෙලE සැල] 

ආර භ ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     857,606.00       43% C 60%



N78218464018 7/24/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කය "ළ  නාග�ක කෘ°ක:මා!තය නඟා k�Uම 

සඳහා ජනතාව දැ�ව� Uම �sස ෙගව" වගා ආද:ශණ �i�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     38,384.00         19% C 60%

K78218464019 7/25/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කය "ළ "ෙගව�තට පැය]"  වැඩසටහන 

�යා�මක ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     405,520.00       81% H 100%

N78219964020 7/25/2017

වස Eෙස! ෙතොර ආහාර Kෂ්පාදන අෙලE මධ�ස්ථානය] ආර භ 

;<ම - අ�යර 1

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     1,364,366.65    68% C 60%

J78215165001 4/27/2017

ක�තර �ස්´]කෙP Xර! VW� නැවත වගා ;<ම

1,250,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     799,600.00       64% D 80%

J78215165002 4/28/2017

ක�තර �ස්´]කෙP U අස්වැ!න ඉහළ නැංUම සඳහා යාය 

වැඩසටහන �යා�මක ;<ම

3,300,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     2,572,300.00    78% D 80%

J78215165003 4/28/2017

ක�තර �ස්´]කෙP U වගාෙF ඵලදාÑතාවය ඉහළ නැංUම සඳහා 

පැ�(n කමයට U වගා ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     343,600.00       86% D 80%

J78215165004 5/4/2017

ක�තර �ස්´]කෙP පාං� ගැට� සiත VW� ඉඩ  වල 

ඵලදාÑතාවය ඉහළ නැංUම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     291,375.00       73% D 80%

J78215565005 5/4/2017

ක�තර �ස්´]කෙP  ෙරෝපණ දව� gලභ ;<ම සඳහා �ණා�මක 

පැළ Kෂ්පාදනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     27,290.00         55% C 60%

G78219865006 5/4/2017

ක�තර �ස්´]කෙP කෘ°කා:_ක පව:ධනය උෙදසා ෙගොE සංEධාන 

ෙවත කෘ° උපකරණ ෙබදා `ම

2,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     2,139,922.00    97% D 80%



G78219865007 5/4/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙගොU! යා!ìකරණයට {� ;<ම සඳහා 

w�තර U සැකg  ය!ත සැපÑම

440,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% B 35%

G7821986500 5/4/2017

ක�තර �ස්´]කය "ළ z මැk ග මාන �i�Uම සඳහා පහgක  

සැපÑම

104,500.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

K78215265009 5/15/2017

ක�තර �ස්´]කෙP පාස� කෘ° බලකා �i�Uම හා වැT ��S ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     240,000.00       60% C 60%

K78215265010 5/15/2017

ක�තර කෘ°කා:_ක ]ෙෂේතෙP පව:ධනය උෙදසා Kලධා<! හා 

ෙගොU! ස" අ�දැÖ  {වමා� ;<ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Uම

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     454,750.00       65% D 80%

K78215265011 5/15/2017

ක�තර �ස්´]කෙP කෘ° ෙබෝගය!ට වැළෙඳන ගැට� Kරාකරණය 

;<ම සඳහා ෙබෝග සායන වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

650,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     187,273.00       29% C 60%

J78214165015 5/15/2017

ක�තර �ස්´]කෙP  පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාස "ළ ජනපද  ඉඩ  

සංර]ෂණය සඳහා සංව:ධන  ව�ාපෘ� �යා�මක ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     178,995.00       9% C 60%

N78215165012 5/15/2017

ක�තර �ස්´]කය "ළ පාර ප�ක ෙ@Aය සහ� Kෂ්පාදනය ;<ම 

සඳහා ෙගොU! ��ගැ!Uම

350,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     167,440.00       48% D 80%

N78218465013 5/15/2017

ක�තර �ස්´]කය "ළ  නාග�ක කෘ°ක:මා!තය නඟා k�Uම 

සඳහා ජනතාව ෙවත පහgක  සැපÑම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය 0% O 0%

N78218465014 5/15/2017

ක�තර �ස්´]කය පාස� "ළ නාග�ක කෘ°ක:මා!තය නගාk�Uම 

සඳහා වැඩසටහ! පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය 0% O 0%



N78218465015 7/24/2017

ක�තර �ස්´]කය "ළ  නාග�ක කෘ°ක:මා!තය නඟා k�Uම 

සඳහා ජනතාව දැ�ව� Uම �sස ෙගව" වගා ආද:ශණ �i�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය 0% O 0%

K78219965017 7/24/2017

ක�තර �ස්´]කය "ළ ප�සර iතකාz කෘ°කා:_ක කමෙFද 

පචRත ;<ම සඳහා වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% B 35%

N78219865018 8/21/2017

ක�තර �ස්´]කෙP කෘ°කා:_ක පව:ධනය සඳහා ෙගොEසංEධාන 

සහ ෙගොU! ෙවත අවශ� පහgක  සැපÑම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% A 10%

K78219962001 11/20/2017

ප�සර iතකාz කෘ°කා:_ක කමෙFද පචRත ;<ම සඳහා බස්නාiර 

පළාෙ� කෘ°කා:_ක පද:ශන පැවැ�Uම

2,150,000.00      අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     1,286,405.90    60% H 100%

N78214162005 5/15/2017

ඉඩ  ගැට� Eස�ෙ  ජංගම ෙසේවා වැඩසටහ! �යා�මක ;<ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     128,375.17       57% C 60%

N78214162006 5/15/2017

Tablet PC මv! රජෙP ඉඩ  මැන අ�ෙ:ඛණ සකස් ;<ෙ  

වැඩසටහ!  �යා�මක ;<ම

275,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

N78214162007 5/15/2017

පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් ෙදපා:තෙ !"ෙF පධාන කා:යාලය 

නUකරණය හා පහgක  වැT ��S ;<ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     120,000.00       8% C 60%

N78216162008 5/15/2017

බස්නාiර පළාත "ළ  ;� Kෂ්පාදන ක:මා!තය පව:ධනය සඳහා 

අවශ� පහgක  සැපÑම

6,920,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     4,902,361.07    71% C 60%

N78216362009 5/15/2017

බස්නාiර පළාත "ළ Ïඛර ක:මා!තය ප�සර iතකාz ෙලසට 

සංව:ධනය ;<ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     50,000.00         3% C 60%



N78216262010 5/15/2017

VV� පාලනය හා Eක�ප VV� පාලනය මv! ෙපෝෂණ ත�වය 

ඉහල නැංUම

6,200,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     3,573,170.00    58% D 80%

N78216362011 5/15/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ඇ� එ�  ෙගොEපලව� සංව:ධනය ;<ම

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     -                   0% B 35%

N78216362012 5/15/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ස�ව පාලන ක:මා!තය පව:ධනය සඳහා 

වැT ��S කරන ලද ස�ව ආහාර ව:ග හ9!වා `ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     157,636.00       11% C 60%

N78216862013 5/15/2017

බස්නාiර පළාත "ළ �ij ප� ෛවද� කා:යාල වල පහgක  වැT 

��S ;<ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     -                   0% C 60%

N78216962014 5/15/2017

බස්නාiර පළාෙ� පජාව ස�ව පාලනය සඳහා ෙයො� ;<ම "¦! 

ආ:åකය සEබල ගැ!Uම

1,880,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     968,440.00       52% D 80%

K78216962015 5/15/2017

බස්නාiර පලාත "ල ස�ව පාලනය පචRත ;<ම සදහා පචාරා�මක 

වැඩ සටහ! �යා�මක ;<ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     -                   0% A 10%

N78215162016 5/15/2017

පළාත "ළ පාර ප�ක ෙ@Aය U Kෂ්පාදනය ;<ම වැT ;<ම සඳහා 

ආද:ශ U ෙගොEපළ] ඇ� ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ° 

ෙසේවා 

අeකා�ය -                     100,780.00       25% C 60%

N78217962002 5/15/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ජලhE වගා ]ෙෂේතෙP K�"Nව!  සඳහා 

X{S වැඩ සටහ! පැවැ�Uම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     71,268.66         7% B 35%

N78217862003 5/15/2017

බස්නාiර පළාත "ළ g� ප�මාණ ïවර ක:මා!තෙP K�"Nව! 

සඳහා ආ ප!න ලබා `ම

6,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%



N78217962004 5/15/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ïවර ]ෙෂේතෙP Kෂ්පාදන ක:මා!ත  සඳහා 

තා]ෂsක X{Sව හා ෙයදN  ලබා`ම "¦! ෙවළඳපල අවස්ථා 

පව:ධනය ;<ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     479,907.08       24% C 60%

N78215462017 7/24/2017

බස්නාiර පළාත"ළ ෙකොස් වගාව ව�ාrත ;<ම මv! ෙකොස් ආ�ත 

Kෂ්පාදන සඳහා ජනතාව ෙපළඹUම අ�යර -2

10,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     3,541,812.80    35% D 80%

N78216962018 7/24/2017

බස්නාiර පළාෙ� ස�ව Kෂ්පාදන ෙගොU!ෙZ ෙගොEපල ආර]ෂාව 

තහN� ;<ෙ  Kය� ව�ාපෘ�ය

74,400.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% I 100%

N78219962019 7/24/2017

අමාත�ාංශය හා ඒ යටෙ� ඇ� ආයතනවල ෙසේවා ප@ධ�ෙP 

ධා�තාවය, �ණා�මකභාවය හා කා:ය සාධනය ඉහල නැංUම සඳහා 

වැඩසටහ! පැවැ�Uම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     696,476.50       70% C 60%

N78218462020 7/24/2017

බස්නාiර පළාත "ළ ෙගව" වගාව පව:ධනය සඳහා වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% B 35%

N78219962021 7/24/2017

අමාත�ාංශය හා ඒ යටෙ� ඇ� ආයතනවල ෙතොර"� ඒකක 

ස්ථාපනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

N78218462022 7/24/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙපරපාස� ෙගව" සංව:ධනය සඳහා පහgක  

සැපÑම

83,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     83,000.00         100% I 100%

N78219162023 8/21/2017

බස්නාiර පළාත "ල නාග�ක කෘ°ක:ම ආද:ශන ෙගව" ඇ� ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

K78217962026 11/20/2017

බස්නාiර පළාත"ළ  ïවර ක:මා!ත පව:ධන වැඩසටහ! 

�යා�මක ;<ම

350,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



N74216162300 6/15/2017

බස්නාiර පළා� අ� ආදාය ලාÌ ;� ෙගොU! ආ:åක වශෙය! 

සEබල ගැ!Uම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව -                     800,000.00       16% C 60%

N74212124500 11/22/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP �jයගගහව�ත 

;"�ග�ව ඇල මා:ගය කපා �¦සකර 

;�ම

 

 
300,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

N74212148500 11/22/2017

ෙ��ෙවල    පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP හ�ෙදKය ඇල 

මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

 
800,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

N77219801500 3/15/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

K77219906500 6/5/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඌරාෙපොල ෙගොEජන ෙසේවා බල  

පෙ@ශෙP  කෘ°ක:ම ෙ) ේතය නංවා³ම අර�S කරෙගන  

කෘ°කා:_ක X{* වැඩසටහ! පැවැ�Uම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     55,000.00         44% I 100%

G77215510500 3/14/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පළ"� ෙබෝග වගාෙF ඵලදාÑතාව 

ඉහළ නැංUම අර�S කරෙගන ෙගව" වගාක�ව! සඳහා පළ"� 

පැල ලබා`ම

75,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%

H77212111500 5/31/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉහළ _�ලෙ� ග�අ�ණ 

ෙව�යාෙP  අ�ණ  සංව:ධනය  ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

N77215524500 4/26/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කෘ° ෙබෝගවල Kෂ්පාදන 

ඵලදා�තාව ඉහල නැංEෙ  අර�s! Rයාප�ංp කා!තා ෙගොE ස_� 

වල සාමා�කාව! සඳහා එළව» ඇට ව:ග සහ පැල ලබා`ම

75,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% A 10%

K77212924501 8/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජල කළමනාකරණය �¦බඳව ෙගොE 

ජනතාව දැ�ව� ;�ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Eම

25,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%



N77217824502 8/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP _��ය eවර කා:මා!තෙP 

K�"Nව!  සඳහා eවර ආ ප!න හා උපකරණ 

ලබා�ම

 

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

H77228524503 9/12/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ක�ෙවල මහනගර සභා බල 

පෙ@ශයට අය� 494/B, අරංගල ගාම ෙසේවා ෙකොnඨාශෙP �ij 

පනා!9ෙගොඩ ෙව�යාෙP මැද ඇල  සංව:ධනය ;�ම

110,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

N77219825500 5/23/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉහල ෙගොTග�ව ෙගොE 

සංEධානය සඳහා කෘî උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

K77212926500 8/21/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජල කළමනාකරණය �¦බඳව 

ෙගොE ජනතාව දැ�ව� ;�ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Eම

25,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% Q 0%

N77217826501 11/10/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP eවර ]ෙෂේතෙP Kයැෙලන 

ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලා� eවර පN� සඳහා eවර ආ ප!න හා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

K77212927500 8/14/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජල කළමනාකරණය �¦බඳව ෙගොE 

ජනතාව දැ�ව� ;�ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Eම

25,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% O 0%

N77217828501 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP eවර ]ෙෂේතෙP Kයැෙලන 

ෙතෝරාග� eවර�! සඳහා eවර ආ ප!න හා උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

N77217828502 8/8/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP eවර ]ෙෂේතෙP Kයැෙලන 

ෙතෝරාග� eවර�! සඳහා eවර ආ ප!න හා උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% O 0%

G77219829500 5/3/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘî උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% O 0%



K77219929501 6/19/2017

ප�සර iතකා_ කෘîකා:_ක කමෙFද පචRත ;�ම අර�S ෙකොට 

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� X@ගල�! සඳහා ප�සර 

හා ෙගව" වගා වැඩසටහන] පැවැ�Eම

320,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     320,000.00       100% I 100%

F77219829502 8/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙගොE ස_� 

සඳහා කෘî උපකරණ ලබා�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

G77219830500 2/28/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE ස_� සඳහා කෘ° 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N77219830501 9/12/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කෘî ෙබෝගවල Kෂ්පාදන 

ඵලදා�තාව ඉහල නැංEම සඳහා හංවැ�ල ආjගල 199/1 ප�ංp 

එ .ඒ.Kම� මහතාට ෙගොE උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N77215541500 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වසEෙස! ෙතොර �ණා�මක එළව�, 

පළ"� භාEතය ගෘහස්ත මnට_! gලභ ;<ම සඳහා �ණා�මක ²ජ 

හා ෙරෝපණ දව� සහ ෙයදN  ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 100,000.00         -                   0% C 60%

N77217841501 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක: 56/1, �ංවල, පාන9ර ප�ංp 

ෙත�ලෙZ පශා! මං�ල ��ස් මහතාට ïවර ආ ප!න හා උපකරණ 

සැපÑම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 25,000.00           -                   0% B 35%

H77212141502 11/23/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහා වා@9ව හංvR ගඟ ෙතො�පල kට 

gනා_ Kවාස ද]වා ඇළ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

K77219942500 6/1/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP නාෙගොඩ බල පෙ@ශෙP කෘ°කා:_ක 

]ෙෂේතය නංවා³ම අර�S කරෙගන කෘ°ක:ම X{S වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% Q 0%

N77215543501 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වසEෙස! ෙතොර �ණා�මක 

එළව�, පළ"� භාEතය ගෘහස්ත මnට_! gලභ ;<ම සඳහා 

�ණා�මක ²ජ හා ෙරෝපණ දව� සහ ෙයදN  ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     148,736.00       99% C 60%



H77212143502 11/2/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව�ගම, ඒප�ෙදsය VWෙ: මැද 

ෙදපාව X�� කර සංව:ධනය ;<ම.

81,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                   0% A 10%

N77215544501 4/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වසEෙස! ෙතොර �ණා�මක 

එළව�, පළ"� භාEතය ගෘහස්ත මnට_! gලභ ;<ම සඳහා 

�ණා�මක ²ජ හා ෙරෝපණ දව� සහ ෙයදN  ලබා`ම.

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

N77219844502 8/8/2017

 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කෘ° ෙබෝගවල Kෂ්පාදන 

ඵලදාÑතාව ඉහළ නැංUම සඳහා ෙගොU! ෙවත කෘ° උපකරණ 

ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

K77219944503 10/26/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙගව" වගාව ස බ!ධව 

උන!9ව] ද]වන පජාව උඩරට එළව� වගා ;<ම සඳහා දැ�ව� 

;<ෙ  ෙ!වාkක X{S වැඩ��ව] පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77219945500 8/24/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කෘ°ක:_ක කට�"වල Kයැෙලන  

ජනතාව ස බ!ධ කරෙගන කෘ°ක:ම ]ෙෂේතය නංවා³ම අර�S 

කරෙගන කෘ°කා:_ක  X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% A 10%

G77219848500 2/15/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ  ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     40,000.00         100% I 100%

F77219848501 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කෘ° ෙබෝගවල Kෂ්පාදන 

�ලදාÑතාව ඉහළ නැංUම සඳහා Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 74,460.00           74,460.00         99% I 100%

G77219851500 2/15/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොE සංEධාන සඳහා 

කෘ° උපකරණ  ලබා`ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     35,000.00         100% I 100%

N77219854500 8/8/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කෘ° ෙබෝගවල Kෂ්පාදන ඵලදාÑතාව 

ඉහළ නැංUම සඳහා ෙගොU! ෙවත කෘ° උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% D 80%



N77215564500 8/21/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP කෘ° ෙබෝගවල Kෂ්පාදන ඵලදා�තාව ඉහල 

නැංEෙ  අර�s! කෘî කා:මා!තෙP ෙයෙදන ෙගොE! සඳහා wජ, 

ෙරෝපන දව� හා ෙයදN  

ලබා`ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77217864501 8/23/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP කර�ය eවර කා:මා!තෙP K�"Nව!  සඳහා 

eවර ආ ප!න හා උපකරණ ලබා�ම 

 

 

 
300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N77215501001 11/23/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! 

�යා�මක ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

K77215501002 11/23/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! 

�යා�මක ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77218502001 10/14/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙවත  �ණා�මක  ෙබෝග 

Kෂ්පාදනය හා Kෂ්පාදන ඵලදා�තාව ඉහල නැංUෙ  අර�s! �] 

ෙරෝපන ව�ාපෘ�ය සදහා පැල ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77215502002 11/23/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! �යා�මක 

;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77215503001 11/23/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! �යා�මක 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77215504001 11/23/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! 

�යා�මක ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77215505001 11/23/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! �යා�මක 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%



K77215505002 11/23/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! �යා�මක 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77218506001 11/15/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ඌරාෙපොල 

KnටWව සහ ෙබ ��ල යන ෙගොEජන ෙසේවා බලපෙ@ශවල ෙගොE 

මහ�ම මහ�z!  හට ෙගොE සංEධාන හරහා බ@ධ පළ"� පැල 

ලබා`ම
500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77215506002 11/23/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! 

�යා�මක ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77215511001 11/23/2017

ෙදො ෙප පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහ! �යා�මක 

;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

K77215528001 11/23/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහන සඳහා පැල 

ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77215541001 11/23/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �] ෙරෝපන වැඩසටහන සඳහා පැල 

ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77218544001 11/7/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ණා�මක ෙරෝපණ දව� ලබා`ම 

"R! ෙබෝග Kෂ්පාදනය හා Kෂ්පාදන ඵලදාÑතාව ඉහළ නැංUෙ  

අර�s! පළ"� පැල ලබා`ම.

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% A 10%

N77215550001 11/23/2017

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ගාzය ආ:åක සංව:ධනය උෙදසා 

කෘ° ෙභෝග පැළ ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77215551001 11/23/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ගාzය ආ:åක සංව:ධනය උෙදසා 

කෘ° ෙභෝග පැළ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%



N77215552001 11/23/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ගාzය ආ:åක සංව:ධනය 

උෙදසා කෘ° ෙභෝග පැළ ලබා`ම.

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� 0% O 0%

N77218554001 11/7/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ණා�මක ෙරෝපණ දව� ලබා`ම 

"R! ෙබෝග Kෂ්පාදනය හා Kෂ්පාදන ඵලදාÑතාව ඉහළ නැංUෙ  

අර�s! පළ"� පැල ලබා`ම.

250,000.00         අමා.ෙ�. ප.කෘ° අධ� -                     -                   0% O 0%

H77214562001 4/4/2017

�¦Yකම ��දැÖෙ  වැඩසටහන යටෙ� ජනපදලාÌ!ෙZ ආ:åක හා 

සමාhය ත��වය නංවා³ම ෙව�ෙව! ව�ාපෘ� �යා�මක ;<ම

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     12,450.00         0% C 60%

G77212862002 11/18/2017

පළා� වා�මා:ග ෙදපා:තෙ !"ව සඳහා බා½ හා එස්කැෙFට: _ල` 

ගැaම

3,034,617.33      අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,228,691.11    73% H 100%

K77228762003 9/22/2017

Kෂ්පා�ත කෘ° ෙභෝග අෙලE පව:ධනය සදහා “ස� �Eයට කෘ° 

සEය“ ය�ෙව! කෘ°ක:ම හා ස�ව Kෂ්පාදන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

 අධ�]ෂ 

පළා� ස��ව 

Kෂ්පාදන 

ෙදපා:තෙ !

"ව 0% O 0%

H73228506501 11/24/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP zග�ල කෟ°  මා:ගය 

ඉ�;�ම

743,926.30         අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

N73228725500 11/10/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP U ෙගොEතැෙ!i Kරත 

ෙගොU! සදහා �ණා�මක ²ජ ලබා `ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

220,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% D 80%

F71584801002 5/17/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

F71563801003 5/17/2017

�Nල�jය පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     99,918.60         100% I 100%



K71561801004 5/17/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා³ම අර�S කරෙගන පාස� උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     199,450.00       100% I 100%

H71561101005 6/1/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 6 වන පාN� පාr මහා Eද�ාලෙP 

Xස්තකාල ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

135,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

H71561101006 6/1/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Vඩග මන මහා Eද�ාලෙP ප!� 

කාමර ෙගොඩනැvR වල ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

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

H71561101007 9/7/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මරඳගහ�ල ආන!ද පාථ_ක 

Eද�ාලෙP 5  ෙශේsය  A ප!� කාමර    ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

F71561801008 6/1/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙද�ව�ර මRයෙ@ව පාථ_ක 

Eද�ාලය සඳහා X� ලබා `ම

15,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     14,900.00         99% I 100%

H71563101009 6/1/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 41, හ�ෙr, x �K!දාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     100,000.00       100% I 100%

H71563101010 6/1/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහේ!�ටෙගදර සකලg!දරාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     150,000.00       100% I 100%

F71584801011 6/6/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     199,750.00       100% I 100%

F71561801012 6/6/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.  ෙකොnඨාශෙP හ�ෙr, කටාන, හයවන පාN» 

පාr මහා Eද�ාලෙP බටiර  æ:ය වාදක  ක ඩායමට අවශ�  බටiර 

æ:ය වාදන උපකරණ  ලබා `ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     74,500.00         99% I 100%



F71584801013 6/16/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා  `ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

F71561801014 6/16/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP හ�ෙr, කටාන, _�/6 වන පාN� 

පාr මහා Eද�ාලෙP ගෘහ Eද�ාගාරයට අවශ�  උපකරණ  ලබා ගැaම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,999.00         100% I 100%

F71561801015 7/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  6 වන පාN» පාr  E9හෙ� පධාන 

ශාලාව සඳහා E9R පංකා ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     49,500.00         99% I 100%

N71582801016 7/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

H71582101017 7/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP {S��ල මහා Eද�ාලෙP �ඩා 

�jෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

K71561801018 7/11/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා³ම  අර�S කරෙගන _�/අස්සැ!නාව�ත 

Eද�ාලෙP ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� kg! 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,990.38         100% I 100%

N71561801019 7/11/2017

�Nල�jය  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP _�/ෙහොරගස්��ල  පාථ_ක 

Eද�ාලයට අවශ�   �ඩා  උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

K71561801020 7/11/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා³ම  අර�S කරෙගන _�/ෙFරෙගොඩ��ල   

Eද�ාලෙP ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� kg! 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,996.00         100% I 100%

N71561801021 10/24/2017

�Nල�jය   පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/_�/6  වන පාN� පාr මහා 

Eද�ාලයට ලැrෙටොr ප�ගණකය] ,  kER! E9R පංකා හා වාෙ! 

අ�මා�  ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% O 0%



N71563101022 11/15/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙහේ!�ටෙගදර සකලg!දරාරාමය  

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

N71561101023 11/14/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  _�/උ�ලලෙපොල පාථ_ක 

E9හෙ� Eෙශේෂ අධ�ාපන ඒකක ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

K71561802001 3/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල   ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% B 35%

H71563102003 4/7/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දVS වැRෙහේන ශා!ත ෙසබස්�ය! 

ෙ@වස්ථාන  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     250,000.00       100% I 100%

H71563102004 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, බටප�තල, ශා!ත ෙතෙ:සා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

H71563102005 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, බටප�තල, ශා!ත ෙතෙ:සා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

H71563102006 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, බටප�තල, ශා!ත ෙතෙ:සා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

H71563102007 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, බටප�තල, ශා!ත ෙතෙ:සා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H71563102008 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, බටප�තල, ශා!ත ෙතෙ:සා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%



H71563102009 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, බටප�තල, ශා!ත ෙතෙ:සා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H71563102010 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, බටප�තල, ශා!ත ෙතෙ:සා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H71563102011 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, බටප�තල, ශා!ත ෙතෙ:සා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H71561102012 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බපක/කඳවල ශා!ත ෙජෝශr කKෂ්ඨ 

Eද�ාලයට පෙFශවන  ෙZn�ෙF ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     185,819.60       93% I 100%

H71563102013 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන  �@ධ ක�තාÒ  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�"  k9 ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     300,000.00       100% I 100%

F71563802014 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඇ�ගාල �@ධ ම�යා 

ෙගොෙරnj දහ  පාසලට  අවශ� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,679.97         100% I 100%

H71563102015 6/1/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�නායක g_තාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ධ:ම ශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

H71563102016 9/7/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�නායක ෙr9� පාN»  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N71582802017 6/1/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

භා ඩ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%



H71563102018 6/1/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  වලාන k� gමනාරාම Eහාරස්ථානෙP 

 ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H71563102019 6/1/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අම!ෙදො�ව ශා!ත�ාරාම  

Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H71563102020 6/1/2017

කටාන පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ඇව�ව�ත g_තාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

H71561102022 6/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/zග y9ව ෙරෝමාÒ කෙතෝRක 

පාථ_ක E9හෙ� Xස්තකාල ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     49,594.00         99% I 100%

F71561802023 6/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  කටාන Eද�ාෙලෝක මහා Eද�ාලෙP 

�ස්Uම ශාලාව සඳහා  X� ලබා `ම

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% D 80%

H71563102026 6/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ßනjයන ෙපො��� මහා 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H71563102027 7/4/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Vස්වල Xෂ්පාරාම 

Eහාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

F71561802030 7/4/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  zග/ක�රාන  කKෂ්ඨ  Eද�ාලයට  

ශ�ද Eකාශන  ය!තය]   ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

F71561802031 8/10/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/zග/කටාන  Eද�ාෙලෝක මහා 

Eද�ාලයට ඡායා �ටප� ය!තය]  හා  �දණ  ය!තය]  ( Printer 

)ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%



F71561802032 7/24/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග/y�ව ෙරෝ.ක. පාථ_ක Eද�ාලයට  

ජංගම ශ�ද  Eකාශන   ය!ත  ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

F71561802033 9/18/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/zග/ෙ�E� ද k�වා කKෂ්ඨ 

@U¡�ක  Eද�ාලයට බ{Eද ප]ෙෂේපන   ය!තය]  හා ඊට අවශ�  

�රය] හා එ�.ඊ.Î. ôපවාiK ය!තය]  zල`  ගැaම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

F71561802034 11/17/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග/_�ස්ව�ත  පාථ_ක Eද�ාලයට 

ම�jzÎයා ය!තය හා �රය හා �රය, ජංගම ශ�ද වාia ය!තය  

හා  ×!ටරය]   ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

F71561802035 8/8/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/zග ම�යරා�K   කKෂ්ඨ  

Eද�ාලයට  ලැrෙටොr ප�ගණකය] හා ෆැ]ස්  ය!තය]   ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

F71561802036 9/18/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග/$කල!ග�ව  බ ඩාරනායක 

කKෂ්ඨ  Eද�ාලයට  �දණ ය!තය] ලබා `ම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

F71561802037 7/4/2017

කටාන පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග/�Â�ගස්ක�ව  මහා  Eද�ාලයට 

ශ�ද  Eකාශන   ය!තය]  ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

F71561802038 8/23/2017

කටාන  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග/ආTඅ බලම මහා Eද�ාලයට 

ප�ගණකය]  ලබා `ම

130,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

N71561802039 7/4/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  zග/;Wලා�jය මහා  Eද�ාලයට ශ�ද 

 Eකාශන   ය!තය]  ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

N71561802040 7/4/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/zග ;Wලා�jය ෙරෝ.ක. පාථ_ක 

Eද�ාලයට  ශ�ද  Eකාශන   ය!තය]  ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%



H71561102041 7/20/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ��ලව�ත පාථ_ක Eද�ාලෙP පාaය 

ජල සැප�  ප@ධ�ෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H71563102042 7/20/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මඩවල x ෙබෝeපාද පාරමෙP  

ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

H71563102043 7/20/2017

කටාන පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ර@ෙදො�ව අ�නවාරාම Eහාරස්ථානෙP 

 ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

N71563102044 7/20/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ;Wලා�jය  අෙශෝකාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

N71561102045 7/20/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Vස්වල කKෂ්ඨ E9හල සඳහා E9R 

පංකා සE;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     49,295.00         99% I 100%

N71563802046 7/25/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp බ �VRය ස්නාවක �ව  

�K9!ෙZ ෙ@වස්ථානෙP  දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N71563802047 8/10/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ර@ෙදො�ව අ�නවාරාම 

Eහාරස්ථානෙP x ධ මාන!ද දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

H71563102048 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මඩවල x ෙබෝeපාදාරාමය 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N71563102049 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙදම!හං�ය �ස්; ෙනොක+ ජප! 

ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථාන Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�"  k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%



N71563102050 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP   y�ව x අ�නවාරාම  Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N71563102051 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�රාණ ශාඛ�Aල ෙබෞ@ධ 

මධ�ස්ථාන Eහාරස්ථාන  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N71563102052 10/26/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�රාණ x Eජයාරාම Eහාරස්ථානෙP 

දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

N71563102053 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ඇව�ව�ත  g_තාරාමය  

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N71563102054 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කjයල  x  වාළකාරාමය  

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N71563102055 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  කඳවල  E]ෙෂෝපමාතා  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     150,000.00       100% I 100%

N71563102056 8/11/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මඩවල x ෙබෝeපාදපාරාම 

Eහාරස්ථාන  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N71563802057 9/12/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp y�ව, අම!ෙදො�ව x 

ශා!ත�ාරාම Eහාරස්ථානෙP x රතනසාර දහ   පාසලට උපකරණ 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

N71563102059 9/12/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP y�ව, අලව"�jය, 

කැබැ�ලෙගොඩෙවල x සාම Eහාරස්ථානෙP �9මැ9� 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%



N71561802060 10/11/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ßනjයන ධ මාෙලෝක මහා   

Eද�ා³ය æ:ය  වාදක   ක ඩායම සඳහා  අවශ�  සංÆත උපකරණ  

ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

F71561802061 10/11/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/zග ආTඅ බලම මහා Eද�ාලය 

සඳහා නාට� හා රංගකලා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

K71561803001 3/13/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  

ලාÌ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා 

`ම

667,500.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% H 100%

H71561103005 5/4/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�නායක බප/zග ක�නායක මහා 

Eද�ාලෙP ගsතාගාර ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     138,361.59       92% I 100%

H71563103006 4/21/2017

zග�ව පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP තලාෙහේන �@ධ බා:බරා  

ෙ@වස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ��  සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     199,837.00       100% I 100%

H71563103007 5/17/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙබෝලවලාන _සෙ  

සදාසරණ ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,947.00         100% I 100%

H71563103008 6/1/2017

zග�ව පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP කෙඩො�කැෙ� x ග�ෙලන 

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,957.00         100% I 100%

H71561103009 6/1/2017

zග�ව පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ප�ල!ෙසේන පාථ_ක E9හලට පාaය 

ජල අවශ�තා ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     44,506.94         89% I 100%

H71561103010 6/1/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 9වන පාථ_ක E9හෙ� kÐ� උයෙ! 

ඉ��  ප�සංස්කරණ කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     46,075.00         92% I 100%



N71582803011 6/1/2017

zග�ව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

භා ඩ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     74,780.00         100% I 100%

F71563803012 6/1/2017

zග�ව පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

240,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     239,478.00       100% I 100%

F71561803013 10/4/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zග�ව ෙකො~pකෙ� මහා Eද�ාලයට 

X� ලබා `ම

31,156.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

N71561803014 7/4/2017

zග�ව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Vරණ ශා!ත ආනා E9හලට ශ�ද 

Eකාශන උපකරණ    ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

H71563103015 7/3/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  තලාෙහේන සා!ත බා:බරා 

ෙ@වස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා  

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     49,880.00         100% I 100%

N71563103016 7/25/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකො~pකෙ� �@ධා�ම ෙ@වස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     199,565.00       100% I 100%

N71561603017 7/25/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/zග අ� iලා� මධ� මහා 

Eද�ාලයට අවශ� �ඩා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% A 10%

N71584803018 8/19/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         පා.ෙ� පා.ෙ�-zග�ව -                     99,767.39         100% I 100%

N71561803019 8/10/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  

ලා� පN�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%



N71561803020 9/7/2017

zග�ව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  zග/බkයාව�ත සා!ත �තර 

E9හෙ�  æ:ය  වාදන ක ඩායම සඳහා  උපකරණ   ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

N71582804002 6/21/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  �ඩා ස_� සඳහා  

�ඩා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% D 80%

H71561104005 6/1/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP _�/මාෙද�ග�ව  පාථ_ක  

Eද�ාලෙP �ඩා �jෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

K71561804006 6/1/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා³ම  අර�S කරෙගන _�/ආරංගාව පාථ_ක  

Eද�ාලෙP ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� kg! 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,997.59         100% I 100%

K71561804007 6/1/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා³ම  අර�S කරෙගන _�/ෙකොරස රණkංහ මහා  

Eද�ාලෙP ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� kg! 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,999.00         100% I 100%

K71561804008 6/1/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා³ම  අර�S කරෙගන _�/ෙහොර පැ�ල  පාථ_ක  

Eද�ාලෙP ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� kg! 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,982.19         100% I 100%

F71561804010 7/11/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  _�/කලවාන   ෙසේනානායක  

කKෂ්ඨ  Eද�ාලයට  ප�ගණක   ය!තය]    ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

N71582804012 7/20/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     49,890.00         100% D 80%

H71563104013 7/20/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකෝ�ව�ත x ෙම�තාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



N71561104014 7/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP _�/බටiර අස්v�ය 

කKෂ්ඨ _ශ Eද�ා³ය �ඩා �jෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

N71561104015 7/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP _�/��ල�jය මහා  Eද�ා³ය 

�ඩා �jෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N71582804016 7/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     199,880.00       100% D 80%

N71563104017 7/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකො�ෙගොඩ Eකමkංහ 

ධ:මායතන Eහාරස්ථානෙP ධ:ම ශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% Q 0%

N71561804018 7/19/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP _�/වjනපහ  පාථ_ක 

Eද�ාලෙP  ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පNලක ෙවෙසන රEY 

Eකමkංහ  ද�වාට අධ�ාපKක උපකරණ ලබා `ම

5,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N71561804019 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP _�/යටගම  පාථ_ක  Eද�ා³ය 

æ:යය වාදන  ක ඩායම සඳහා  අවශ�  සංÆත උපකරණ  ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N71561804020 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  _�/ෙදවලෙපොල ආන!ද මහා 

Eද�ා³ය æ:යය වාදන  ක ඩායම සඳහා  අවශ�  සංÆත උපකරණ  

ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N71561804021 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP _�/යjයන  මහා Eද�ා³ය 

æ:යය වාදන  ක ඩායම සඳහා  අවශ�  සංÆත උපකරණ  ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N71561804022 10/17/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  _�/U�යව�ත ෙසනර� 

ආද:ශ කKෂ්ඨ   Eද�ාලයට  ප�ගණක ය!තය]  ලබා `ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%



N71563104023 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ��ල�jය  ශා!ත i�ෙගෝ 

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

N71563804024 10/31/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  උ�ග ෙපොළ ෙකොස්��ලෑව x  

ධ:මපාල දහ  පාසලට  දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

N71563104026 11/10/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP උ�ග ෙපොළ, ෙදොඹවල x 

ස@ධ:ම �rත Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% Q 0%

H71563105003 4/7/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  නැRගම x Eජයg!දරාරාම  

Eහාරස්ථානෙP ෙදමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     49,849.50         100% I 100%

H71563105004 4/7/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  z<ගම zසම v�උ�ලගම ෙරෝ�ස් 

�K9!ෙZ ෙ@වස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     99,264.00         99% I 100%

K71563905005 4/7/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP   පාර ප�ක නැ�  හා ෙවන� කලා 

කට�" සංර]ෂණය ;<ම අර�S කරෙගන z<ගම ��ග පල 

අ බ�]ඛාරාම Eහාරස්ථානෙP වා:°ක සංඝ_�තා ෙපරහැර 

පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H71563105007 5/4/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ෙFය!ෙගොඩ, V<ෙකො�ව, නාරංව�ත 

x ෙබෝï Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% H 100%

F71584805008 5/4/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H71563105010 5/4/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP z<ගම �@ධ¾ ජපමාල ෙ@වමාතා 

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     99,734.55         100% I 100%



H71563105011 6/1/2017

z<ගම පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP z<ගම ජපමාල ෙ@වස්ථානෙP  

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     99,645.10         100% I 100%

K71561805013 6/13/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  

ලාÌ පN�වල පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා³ම 

අර�S කරෙගන ඔN!  සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම

750,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

F71563805015 10/4/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H71563105016 8/9/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නා�ල k�ම�ව�ත Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% H 100%

H71563105017 8/9/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකොස්ඇටෙදKය x gගතාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     100,000.00       100% I 100%

N71561805019 8/9/2017

z<ගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  z<ගම බප/_� ෙලෝ»වාෙගොඩ 

පාථ_ක Eද�ාලෙP æ:යය  වාදන  ක ඩායම  සඳහා   æ:යය වාදන 

භා ඩ  ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% O 0%

N71561805020 8/9/2017

z<ගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  z<ගම බප/_� ඇ�ලල��ල සiරා  

�ස්R  මහා Eද�ාලෙP  æ:යය  වාදන  ක ඩායම  සඳහා   æ:යය 

වාදන භා ඩ  ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% O 0%

N71582805021 9/12/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N71561805022 10/3/2017

z<ගම    පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  z<ගම බප/_� තවල �jය මහා 

Eද�ාලයට ශ�ද Eකාශන ය!තය] ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ 0% O 0%



F71563805023 11/2/2017

z<ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

F71561805024 11/9/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/_� පස්යාල පාථ_ක Eද�ාලෙP 

පාස� ද�ව!ෙZ උග පාaය ජල පශ්නය Eස�ම සඳහා ජල 

ෙමෝටරය] හා ³ට: 1000 ජල ටැං;ය] ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

N71563105025 11/15/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP හංචාෙපොල x අ"ල�� මහා 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

F71561806001 3/10/2017

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග  උ�ගහව�ෙපොල 

Eද�ාලය සඳහා ඊ ෙබෝ� තා]ෂණ පහgක    ලබා  `ම

130,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

F71561806002 3/10/2017

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග   x  වලග බා 

කKෂ්ඨ Eද�ාලයට ශ�ද Eකාශන ය!තය]   ලබා  `ම

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

K71561806003 3/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග /උ�ෙගොඩ අරෆා මහා 

Eද�ාලයට Eද�ාගාර උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

K71561806004 3/13/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග /කහෙටෝEට �ස්R  

බාRකා  Eද�ාලෙP Xස්තකාලයට X� ලබා `ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     35,000.00         100% I 100%

H71563106005 3/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP KnටWව, ඕච:�ව�ත ෙගෞතම 

k� Eහාරස්ථානෙP �@ධ ම!�ර ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,995.00         100% I 100%

K71561806006 5/4/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම

347,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     347,000.00       100% I 100%



H71561106007 10/26/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙFය!ෙගොඩ ශා!ත ම�යා  

E9හෙ�  සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

93,574.45           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     93,574.45         100% I 100%

H71563106008 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �!නෙගො�ල Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00       100% I 100%

H71563106009 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඕච:�ව�ත Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,990.00         100% I 100%

H71563106010 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ;�ත මහර ආරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00       100% I 100%

H71563106011 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කWරාග�ල  Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,856.00         100% I 100%

H71563106012 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  එ�වා�jය  Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00       100% I 100%

H71563106013 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අලවල  Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,999.00         100% I 100%

N71582806014 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

K71561806015 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පාස�වල ඉෙග�ම ලබන  අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස�  ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා 

`ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     50,000.00         100% I 100%



F71563806016 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 1. ක�ෙතොට 

Eහාරස්ථානයට අ�බ@ධ දහ  පාසල, 2. ෙරතෙදsය 

Eහාරස්ථානයට අ�බ@ධ දහ  පාසල හා 3. එ�වා�jය 

Eහාරස්ථානයට අ�බ@ධ දහ  පාසල යන දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම - එ] දහ  පාසලකට �.50000/-බැv!
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,590.00       100% I 100%

K71561806017 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග  රතඹෙ� 

කKෂ්ඨ Eද�ාලය සඳහා �ෂ� නායක Kල කබා ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

K71561806018 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග   කWරාග�ල මහා 

 Eද�ාලය සඳහා  �ෂ� නායක Kල කබා ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

N71582806019 6/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සදහා 

උපකරණ ලබා `ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     69,915.00         100% D 80%

F71563806020 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කWරාග�ල  x 

ෙබෝe�]ඛාරාම Eහාරස්ථානයට අ�බ@ධ දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,500.00         97% I 100%

H71563106024 5/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අලවල, ෙ@E!පැ!න i �ij 

x ආ:ය kංහාරාම  Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00       100% I 100%

H71563106025 5/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙFය!ෙගොඩ, දංEලාන �ij x 

�නරාජ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම - 2 අ�යර

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     35,000.00         100% I 100%

F71561806026 5/8/2017

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග /දා�ස්සලා   

පාථ_ක Eද�ාලයට ඡායා �ටප� �දණ ය!තය]  ලබා `ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

F71561806027 5/8/2017

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග /ඕච:�ව�ත �ස්R  

Eද�ාලය සඳහා  ම�jzÎයා  �රය සiත ෙපොෙජ]ට: ය!තය]  

ලබා `ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%



K71561806028 6/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පාස�වල  ඉෙග�ම ලබන අ�  

ආදාය  ලාÌ  පN�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ 

අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා³ම අර�S කරෙගන ඔN!  සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා `ම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

F71561806029 6/16/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP බප/ග /අ�. මගෙ�ෙගොඩ 

පාථ_ක E9හලට X� ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

F71561806030 7/3/2017

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග  x  ඉ!දසාර පාථ_ක 

Eද�ාලය සඳහා ඊ ෙබෝ� තා]ෂණ පහgක    ලබා  `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

N71561806031 7/20/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�/i��jය පාථ_ක Eද�ාලෙP 

 ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පNලක ෙවෙසන ඩ�.එ�.එස්. 

දසනායක ද�වාට අධ�ාපKක උපකරණ ලබා `ම

5,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

N71561806032 7/20/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙFය!ෙගොඩ  අ�/ජනාeප�  

Eද�ාලෙP  ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පNලක ෙවෙසන 

�.¿.එස්. දසනායක ද�වාට අධ�ාපKක උපකරණ ලබා `ම

5,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

N71561806033 7/25/2017

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP   බප/ග /අ� �jෙPෙගදර  

පාථ_ක  Eද�ාලයට  ඡායා �ටප�   ය!තය]   ලබා `ම

105,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

N71584806034 10/11/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඕෙගොඩෙපොල gහද 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

28,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

N71563106035 10/11/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zUjග මන x නාRෙ]රාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% A 10%

F71561807001 3/17/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බැ» මහර x  රා{ල E9හෙ�  æ:ය 

වාදක  ක ඩායමට අවශ�  ඇY   හා භා ඩ ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     200,000.00       100% H 100%



F71561807002 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග පහ බ ඩාරව�ත Eද�ාලයට 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

H71561107003 4/4/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග /ම ඩාවල මi!ද පාථ_ක 

Eද�ාලෙP ළමා උද�ානෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     29,023.25         97% I 100%

H71563107004 4/4/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජාඇල, මාෙ]Eට ශා!ත ෙසේEය: 

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     30,000.00         100% I 100%

H71563107005 4/21/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාෙ]Eට මාwම �ij Eද�ා`ප 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%

H71563107006 5/4/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාෙ]Eට x අ බ�]ඛාරාම  මහා  

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%

H71563107007 6/16/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ග පහ මාwම Eද�ා`ප ��ෙව! 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%

F71561807008 6/16/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග  ර"පස්වල ෙබෝïරාජ කK� 

E9හලට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

F71561807009 6/16/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග  gජාතා ආද:ශ කK� E9හලට 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

F71561807011 7/11/2017

ග පහ    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග  ෙබ ��ල �jෙPෙගදර   

පාථ_ක Eද�ාලයට  ලැrෙටොr  ප�ගණක  ය!තය]    ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% Q 0%



F71584807012 7/20/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම.

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

N71563107013 8/19/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ�Sෙගොඩ x අමරEහාර 

Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     400,000.00       100% I 100%

N71561807014 10/3/2017

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ත]°ලා  Eද�ාලෙP  ම�jzTයා 

උපකරණ හා  ස!KෙFදන ප@ධ�ය සඳහා ¾  උපකරණ කnටලය]  

 ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

N71563807015 11/10/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

H71563108001 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම, ව�ෙපොල x Eමලර�නාරාම 

Eද�ාKවාස මහ ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% H 100%

H71563108002 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම, ව�ෙපොල x Eමලර�නාරාම 

Eද�ාKවාස මහ ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,960.96         20% I 100%

H71563108003 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම, ව�ෙපොල x Eමලර�නාරාම 

Eද�ාKවාස මහ ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,960.96         20% I 100%

H71563108004 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම, ව�ෙපොල x Eමලර�නාරාම 

Eද�ාKවාස මහ ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% H 100%

H71563108005 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම, ව�ෙපොල x Eමලර�නාරාම 

Eද�ාKවාස මහ ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,651.80       100% I 100%



H71563108006 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම, ව�ෙපොල x Eමලර�නාරාම 

Eද�ාKවාස මහ ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% H 100%

H71563108007 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාගම, ව�ෙපොල x Eමලර�නාරාම 

Eද�ාKවාස මහ ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% H 100%

H71561108008 3/29/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/zග/ජය!�  Eද�ාලෙP සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

H71561108009 3/29/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  රාගම, බප/කැල/ßනෙක!ද පාථ_ක 

Eද�ාලෙP 01 ෙශේsය ප!� කාමරෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     99,807.25         100% I 100%

H71561108010 3/29/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජාඇල, Kව!දම බප/zග/�නරාජ මහා 

Eද�ාලෙP සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     97,650.00         98% I 100%

H71561108011 3/29/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ජාඇල, උ"� බටගම බප/zග/උ"� 

බටගම k@ධා: කKෂ්ඨ @U��ක Eද�ාලෙP පධාන ශාලා 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     98,788.10         99% H 100%

N71582808012 3/29/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා  ස_� සඳහා  �ඩා 

භා ඩ  ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% C 60%

H71563108013 3/29/2017

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව�ෙපොල gද�ථාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% H 100%

H71561108015 4/6/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP උ"� බටගම ෙරෝමාÒ කෙතෝRක 

පාථ_ක E9හෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     44,739.20         89% I 100%



H71561108016 4/6/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පඤ්ඤාවාස E9හෙ�  ආර]°ත වැට 

ඉ�;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     149,455.80       100% I 100%

H71561108017 8/10/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Kව!දම �නරාජ  මහා  Eද�ාලෙP  

ෙගොඩනැvRවල   නUකරණ කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     98,831.00         99% I 100%

H71563108019 4/6/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බ�ව�ත, ශ.�ෙසේ �K"ම!ෙZ  ෙදF  

මැ9� ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

F71563808020 4/6/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp රාගම �@ධ ¾ ෙr9� පාN» 

ෙදFමැ9�  දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     75,000.00         100% I 100%

F71563808021 4/6/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp වැRග �jය ශා!ත ආනා 

ෙදFමැ9� දහ   පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00       100% I 100%

H71563108022 4/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජාඇල, කලඑ¦ය, ශා!ත �වÖÒ  

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

51,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

F71563808023 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වැRග �jය ශා!ත ආනා 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00         100% I 100%

K71563908024 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Eයැ; යන සංස්කෘ�ක අංගය! 

ආර]ෂා ;<ම අර�S කරෙගන සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     75,000.00         100% I 100%

F71563808025 6/16/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බ!Tෙගොඩ, ෙපො"ෙකො�ව 

x සංඝෙබෝe Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

54,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     53,250.00         99% I 100%



N71582808026 7/11/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N71563808027 7/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  ජාඇල  E]ෙෂෝප මාතා 

ෙ@වස්ථානෙP  දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,794.40         100% I 100%

H71563108028 7/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බටගම gමන Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% H 100%

N71582808029 7/3/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙජොkටාව�ත - Super 

Youth Sports Club - �ඩා සමාජයට �ඩා  භා ඩ  ලබා �ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

N71582808030 7/20/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

N71582808032 8/9/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා  �ඩා 

භා ඩ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N71561108033 9/19/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP හXෙගොඩ ශා!ත ම�යා E9හෙ� 

පාථ_ක ෙශේsය  kÐ� උයෙ! ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

K71561809001 3/29/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/කැළ  ß!ෙක!ද  මහා E9හෙ�  

මාධ�  ඒකකය  සඳහා උපකරණ  ප@ධ�ය] ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

F71563809002 4/6/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  දහ   පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% B 35%



F71563809003 4/6/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඇල�jවල x ධ මාෙලෝක 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 84,911.28           84,911.28         85% I 100%

K71561809004 4/6/2017

ව�තල  පා.ෙ� . ෙකොnඨාශෙP පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

H71563109005 6/20/2017

ව�තල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ව�තල, හැඳල, ප�Rයව�ත, 

කා:ෙම� ෙදF මැ9� ෙ@වස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�"  ශම පදනම මත k9 ;<ම සඳහා  දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,680.00           49,680.00         99% I 100%

H71561109006 5/4/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  රාගම බප/zග ß!ෙක!ද මහා 

Eද�ාලෙP  අඩ] Kම කර ඇ� තාrපෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     99,873.00         100% I 100%

H71561109007 5/4/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/කැල/�]ඕEට ශාස්තාෙලෝක 

කsෂ්ඨ @U¡�ක Eද�ාලෙP Xස්තකාල  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     97,177.30         97% I 100%

H71561109008 5/4/2017

ව�තල ශා!ත ආනා බාRකා  පාථ_ක Eද�ාලය සඳහා සaපාර]ෂක 

පහgක  ප@ධ�ය] ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

H71561109009 5/4/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/කැල/�ස්"රාජ මහා Eද�ාලෙP 

ෙවොRෙබෝ�  �ඩා �jෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     98,884.80         99% I 100%

F71563809010 5/4/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 248,827.54         248,827.54       100% I 100%

N71582809012 6/1/2017

ව�තල  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 150,000.00         150,000.00       100% H 100%



F71561809013 6/1/2017

ව�තල   පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  රාගම බප/කැළ/ච!දවංශ කKෂ්ඨ 

@U��ක  E9හල  සඳහා  ප�ගණක  ය!තය]    ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

F71563809014 10/13/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  අංක : 172y , 

නායකක!ද දVණ ගාම  Kලධා� වසෙ  p�ත සමාe  

Eහාරස්ථානෙP  x   E�තyහ ධ:ම Eද�ාල දහ  පාසලට උපකරණ 

ලබා `ම
59,288.31           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 59,288.31           59,288.31         100% I 100%

F71563809015 10/13/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙහේ;�ත x  kවgබමsය 

gවා_  ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

59,239.26           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 59,239.26           59,239.26         100% I 100%

F71563809016 10/13/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙහේ;�ත k� gගත 

ධ _කාශම Eහාරස්ථානෙP  k� gගත දහ  පාසලට උපකරණ ලබා 

`ම

83,350.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 83,350.00           83,350.00         100% I 100%

F71561809017 6/16/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/කැළ ක�ණාර�න ෙබෞ@ධ  

පාථ_ක Eද�ාලෙP Xස්තකාලය සඳහා  උපකරණ ලබා `ම

64,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

H71561109018 6/16/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/කැළ ß!ෙක!ද පාථ_ක 

Eද�ාලෙP ඉ�ෙව_! පව�න ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     49,391.00         99% I 100%

F71584809019 7/20/2017

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම.

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

N71582809020 9/19/2017

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

N71563109021 11/15/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මාග මන, රාගම, XRනතලාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 0% O 0%



H71563110001 4/19/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පස්ග මන  Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% D 80%

F71563810003 4/4/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp කඩවත, ෙගෝනෙහේන x 

ව:ධනාරාමයට අ�බ@ධ x gගතතථාගත දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

H71563110004 11/8/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහර, ග�වල හං�ය ජාත�ා!තර 

ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�"  ශම 

පදනම මත k9 ;<ම  සඳහා දව�ාධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

F71563810005 4/4/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කඩවත, w බාරාම  

Eහාරස්ථානයට අ�බ@ධ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

K71561810006 4/21/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  

ලාÌ පN�වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම

325,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

F71561810007 5/25/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/කැල/කඩවත Eද�ාෙලෝක  

Eද�ාලෙP බාලද]ෂ ක ඩායම සඳහා  Kල ඇY   ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

F71584810008 7/10/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා `ම

100,000.00         පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

H71563110009 7/25/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ර �"ගල මහා Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%

N71561110011 11/22/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වෑබඩ Eද�ා`ප E9හෙ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

 සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%



N71561810012 10/24/2017

මහර   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP   බප/කැළ ෙහේෙ!ගම මහාෙබෝe 

Eද�ාලයට ප�ගණක ය!තය] ඇ"� උපාංග   ලබා `ම

92,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය 0% O 0%

H71563111002 4/19/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  දංග�ල  Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     100,000.00       100% I 100%

F71584811003 3/31/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ;�±වැල "�Rය ෙසවන 

ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     27,000.00         90% I 100%

H71561111004 4/21/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග /ම ඩාවල මi!ද පාථ_ක 

E9හෙ� ළමා උද�ානෙP  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     50,000.00         100% I 100%

F71561811005 6/26/2017

ෙදො ෙr  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ම ඩාවල  පාථ_ක  Eද�ාලෙP  

බටiර æ:ව වාදන ක ඩායම සඳහා  අවශ�  Kල ඇY    ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% D 80%

F71561811006 5/16/2017

ෙදො ෙr  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මැ@ෙ@ගම  මහා Eද�ාලෙP  බටiර 

  æ:ය වාදන ක ඩායම සඳහා  අවශ�  උපකරණ  ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     150,000.00       100% I 100%

F71561811007 5/16/2017

ෙදො ෙr  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙදො ෙr ෙ@E බාRකා Eද�ාලෙP 

අපර�ග æ:ය  වාදන ක ඩායම සඳහා  ඇY   ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

F71561811008 5/16/2017

ෙදො ෙr  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඕEjගම ෙබෝïරාජ මහා Eද�ාලෙP 

අපර�ග æ:ය වාදන ක ඩායමට  අවශ�  ඇY  ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     198,780.00       99% I 100%

F71561811009 5/16/2017

ෙදො ෙr  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙදකටන  පාථ_ක E9හෙ� 

අපර�ග æ:ය වාදන ක ඩායම සඳහා අවශ�   උපකරණ හා ඇY  

ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     200,000.00       100% I 100%



F71561811010 5/31/2017

ෙදො ෙr  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පැ��ට  පාථ_ක Eද�ාලෙP 

අපර�ග æ:ය වාදන ක ඩායම සඳහා  අවශ� උපකරණ  ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     149,800.00       100% I 100%

F71561811011 5/16/2017

ෙදො ෙr  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ඉ!ෙදොල��ල කsෂ්ඨ 

Eද�ාලෙP ෙපර�ග æ:ය වාදන ක ඩායම සඳහා අවශ�  ඇY  ලබා 

`ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

H71561111012 6/1/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග  ම ඩාවල මi!ද Eද�ා³ය 

ළමා උද�ානෙP  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     100,000.00       100% H 100%

F71563811013 6/1/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ව"�ගම x 

Eජයg!දරාරාම Eහාරස්ථ gත�ෙතෝදය දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

F71563811014 6/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා  `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% B 35%

F71561811016 7/4/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP   බප/ග /ෙදො ෙr  පාථ_ක  

Eද�ාලයට  ෙෆොෙටෝ ෙකො�  ය!තය]   ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

N71561111017 8/8/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙදකටන ප@මාව¡ මධ� මහා 

Eද�ාලෙP ෙදමහ�  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

480,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     479,261.64       100% I 100%

N71561111018 10/25/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ප�ෙ�ගම ආන!ද Eද�ාලෙP  පැ� 

බැ ම ඉ�;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     149,513.80       100% I 100%

N71561111019 8/19/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙFරහැර බ ඩානායක මහා 

Eද�ාලෙP පධාන ආර]°ත පැ� බැ ම ඉ�;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%



N71561811021 10/3/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග /ම@ෙ@ගම මහා   Eද�ාලෙP 

අපර�ග æ:ය  වාදක  ක ඩායම සඳහා  ඇY   කnටල ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K71561812001 3/23/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල   ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

H71563112002 4/4/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙද�ෙගොඩ, kයඹලාෙrව�ත, 

ෙගො� මහර x gභදාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     50,000.00         100% I 100%

H71563112003 4/4/2017

wයගම පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP මාවරමංTෙP k�gමන ෙබෞ@ධ 

මධ�ස්ථාන Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන  

කට�" k9 ;<ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

K71561812004 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� අභ�ාස ෙපො� 

සහ උපකරණ  ලබා `ම  "R! ඔN!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය 

නංවා³ම
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

N71582812005 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

භා ඩ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%

F71584812006 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා `ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

F71563812007 7/3/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

134,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     43,508.10         32% H 100%

N71582812008 7/4/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ම�වාන, යබර�ව එ]ස� 

�ඩා සමාජය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%



F71584812009 7/20/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම.

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%

N71561112011 9/29/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/කැල යjෙහේන අ� �ස්තාෆා 

Eද�ාලෙP  �ඩා �jෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

F71563812012 10/24/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp මාෙකොල, සXගස්ක!ද 

ශා!ත ෙසේEය: ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

K71561812014 10/25/2017

wයගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා³ම අර�S කරෙගන ඔN! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා `ම
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය 0% O 0%

H71563113001 4/4/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කැළsය, ද�ගම ශා!ත අ!ෙතෝa 

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     50,000.00         100% I 100%

F71563813002 4/4/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පෑRයෙගොඩ 9�ගැ�S 

මාවත x  ජය�ලකාරාම Xරාණ  Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

F71563813003 4/4/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කැළsය, වනවාසල x 

gධ:මාරාම මහා Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා  උපකරණ ලබා 

`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

N71582813004 4/4/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

H71563113006 4/4/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කැළsය, ග�ෙබො��ල ෙබෞ@ධ 

මධ�ස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     30,000.00         100% I 100%



H71563113007 4/4/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කැළsය, �ංග�ෙගොඩ 

සංඝ_�තාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     30,000.00         100% I 100%

H71563113008 4/4/2017

කැළsය පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP කැළsය, �ල�jය, බරණැස්ක!ද 

Xරාණ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     50,000.00         100% I 100%

H71563113009 5/4/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �r�jෙගොඩ ෆා�මා 

ෙ@වමාතාව!ෙZ ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% H 100%

F71561813010 8/3/2017

කැළsය   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/කැල/ෙහෙ�නා Eෙ½ව:ධන 

බාRකා  Eද�ාලයට ස!KෙFදන උපකරණ   ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

N71584813012 7/20/2017

කැළsය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කැළsය, වනවාසල x  

මංගRකා  ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

15,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     13,800.00         92% I 100%

F71563813013 10/2/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� බ@�යා � මා මස්�� 

දහ  පාසලට  උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

N71563813014 11/9/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  කැළsය, wයගම පාර, 

ෙතෙ:සා ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% O 0%

H71563121002 3/29/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 15 ,ෙමෝදර ෙකෝEල පාර 

�ij  Rයාප�ංp මහා Eෂ්* ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;�ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

850,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 849,775.00         849,775.00       100% I 100%

N71561821004 3/29/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 15 මාද �jය ශා!ත 

අ!ෙතෝK ෙදමළ E9හලට y.y.jE කnටලය] සE ;�ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% O 0%



H71561821007 11/16/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ෙකො අ� iදායා E9හෙ� ඉ�� 

නාම  Xව�ව හා ෙZn�ව සකස් 

;�ම

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

H71563121008 6/30/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙකොටෙහේන x Xරාණ 

Eහරස්ථ පරමාන!ද දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,980.00           49,980.00         100% I 100%

H71561121010 10/24/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ෙකො මැද ෙකොළඹ i!9 E9හෙ� 

පධාන ශාලාව සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

F71561821011 6/7/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ෙකො මැද ෙකොළඹ i!9 E9හල 

සදහා පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

F71563821012 11/7/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙ@වස්ථානවල දහ  

පාස� සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

340,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H71561121013 6/14/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 04,�ස්R  කා!තා 

Eද�ාලෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

F71563821014 6/14/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 14, ස්ෙnTය ගම 

x gගතාරාමෙP දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,786.00           49,786.00         100% I 100%

H71563121015 6/7/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ආග_ක 

k@ධස්ථානවල ෙගොඩනැvR ප�සංස්කරණය හා සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,002,894.75      989,677.50       99% I 100%

N71561821016 6/23/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ෙකො ශා!ත අ!ෙතෝK පාථ_ක 

E9හලට ප�ගණක ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% O 0%



N71561821017 7/27/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා ෙපො� 

ලබා�ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% O 0%

N71563821018 7/27/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

N71561821019 7/27/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා ෙෆොෙටෝ 

ෙකො� මැ°! සහ ෙරො_ෙයෝ මැ°! උපකරණ ලබා�ම

700,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% O 0%

N71561821020 8/8/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම. 

 

 
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% O 0%

N71561121022 8/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඔ 09,අ� i½රා Eද�ාලෙP 

�Eg  ෙZn�ෙF ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     164,615.00       55% I 100%

N71561821023 10/23/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� ෙපො� හා පාස� උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

H71561121024 10/12/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 10,ෙපස්ෙ�ෙn�ය! 

බාRකා Eද�ාලෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N71561121026 11/22/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 13, බප/ෙකො/ බ���! 

ෙමොෙහොම@ පාසෙ� �{ණත හා ෙZn�ව වැඩ Kම ;�ම ෙදවන 

අ�යර

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N71561821027 11/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 02 ,T.B.ජායා සiරා 

E9හලට අවශ� උපකරණ ලබා�ම

285,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%



N71561821028 11/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 11,ෆා�මා �ස්R  බාRකා 

E9හලට අවශ� උපකරණ ලබා�ම

285,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N71561121029 11/23/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 02,අ� ඉ]බා� බාRකා 

Eද�ාලෙP නාම Xව�ව සැකkම

105,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H71563122001 4/4/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 14 ,ෙනො 61 නව 

කැළ� පාලම පාර නවග Xර �ij  Rයාප�ංp x භදකාR ගා බ� 

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා�ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% H 100%

F71563822002 5/3/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 162/10 ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව වැ�ල �jය �ij Rයාප�ංp මස්�9� ර{මා දහ  

පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% H 100%

F71561822004 6/14/2017

ෙකොළා!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහ!� ඕ�ෙකොn Eද�ාලෙP 

පාථ_ක අංශයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

F71561822005 6/14/2017

ෙකොළා!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ශා!ත ෙජෝශr Eද�ාලයට 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

K71563922006 7/18/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රස 

E!දනා�මක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

N71563822007 7/19/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp kලසමාe දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

F71584822008 8/1/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)

125,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%



F71563822009 8/9/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙFරෙගොඩ සදාධාර 

දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම 

 

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

F71584822010 11/18/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �]( vල! 

EෙFකාරාමය,වැ�ල �jය Rn� ෙරෝස් ෙපර පාසලට ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% A 10%

N71561822011 9/4/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැ�ල �jය,බප/ජය 

k@ධා:ථ මධ� මහා Eද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

85,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

K71563922012 9/12/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය! 

ෙව�ෙව! ෙසෞ!ද:ය හා සාiත�මය රස E!දනා�මක 

වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම
36,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% O 0%

H71563122013 11/15/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp උ���ල,අංෙගොඩ 

x �@ධරාජ EහාරෙP ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

H71563123003 6/15/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x gෙබෝe 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

N71584823004 8/16/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරා ග� ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

60,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

F71563823005 8/16/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පැÐ�ව�ත 

Eහරස්ථානෙP දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර 40,000.00           -                   0% I 100%

H71561124001 6/19/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ජය රණාල Eද�ාලෙP සංව:ධන 

කට�" k9 ;�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%



F71561824002 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකොතලාවල මහා Eද�ාලයට පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     48,930.00         98% I 100%

F71561824003 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙහේවාගම කsෂ්ඨ Eද�ාලයට පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     40,000.00         100% I 100%

F71561824004 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඔ�වල කsෂ්ඨ Eද�ාලයට පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     48,930.00         98% I 100%

F71561824005 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පහල ෙබෝ_�ය �sදාස Vමාර"ංග 

Eද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

F71561824006 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �n�ගල යෙශෝදරා Eද�ාලයට 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     48,930.00         98% I 100%

F71561824007 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නවග�ව �Rr �ලකව:ධන 

Eද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

F71584824008 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පහල ෙබෝ_�ය හK ² 

ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,785.00         99% I 100%

F71584824009 8/31/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙකොරෙතොට රජමහා 

EහාරෙP ෙසෝම රතන ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,890.00         100% I 100%

F71584824010 8/25/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �n�ගල kÐ� සමනල 

ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,963.00         100% I 100%



F71584824011 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වැREට ෙරශාRයා 

ෙමො!jෙසෝ� ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     30,000.00         100% I 100%

F71584824012 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙහෝක!දර දVණ ගැ�S 

ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,997.00         100% I 100%

F71584824013 5/3/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අZෙගෝන ලi� ��ලමා 

Eය මධ�ස්ථානයට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,863.00         100% I 100%

F71563824014 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, පnjයව�ත පාර 

ෙසෝමgමනාරාමය දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම

 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F71563824015 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, ප/ෙබෝ_�ය ධ:මk� දහ  

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,962.80         100% I 100%

F71563824016 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, ෙහෝක!දර ගෙ!ව�ත 

Xරාණ Eහාර ඉ!දර�න දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,698.00         99% I 100%

F71563824017 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, දැÎග�ව gද:ශනාරාම 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,722.12         99% I 100%

F71563824019 5/5/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, මාලෙ� gkලාරාම 

පඤ්ඤා�ස්ස දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     39,765.00         99% I 100%

F71563824020 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, ෙහෝක!දර දVණ x k� 

gkල ධ:ම Kෙ]තන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,917.00         100% I 100%



F71563824021 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, ජයවඩන ගම ෛම´ 

ධ:මායතන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

N71561824022 5/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබා`ම. (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

15,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

F71563824023 5/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp  

Eහරස්ථානවල දහ  පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F71563824024 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙකොතලාවල ක�ෙවල 

k� සමාe ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,533.50         98% I 100%

F71582824025 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 401/A/02 ෙකොnටාව පාර 

ව�ගම අ"�v�ය R�නෙP �ij Rයාප�ංp සරසE �ඩා සමාජය 

ෙවත �ඩා උපකරණ ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     14,900.00         99% I 100%

H71561124043 6/14/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �n�ගල,යෙශෝදරා E9හෙ� ජල නළ 

ප@ධ�ය සංව:ධනය ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     50,000.00         100% I 100%

F71582824044 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය කහ!ෙතොට පාථ_ක 

Eද�ාලයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% D 80%

F71563824045 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉහළ ෙබෝ_�ය 

�ණෙසේකරාරාම Eහරස්ථ x gමන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     34,965.00         100% I 100%

H71582124046 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP එ .Î.එ~.ජයව:ධන පාå_ක 

Eද�ාලෙP �ඩා �nටKෙP සංව:ධන කට�" ;�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% D 80%



N71561824047 8/1/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය තලංගම Eද�ාව:ධන මහා 

E9හෙ� �ෂ� නායක නා�කාව! සඳහා ෙපො9 Kල ඇY  ලබා `ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

H71561124048 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP තලංගම එ .Î.එ~ ජයව:ධන 

Eද�ාලෙP තාrපය සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H71563124049 7/19/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මහෙමFනාව ෙබෝeඥාණ 

භාවනා අසXෙF සංඝාවාස ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     34,570.00         99% I 100%

H71561124050 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය රණාල ආද:ශ පාථ_ක 

Eද�ාලෙP පාථ_ක  ද�ව! සඳහා v හාන Kවෙසේ සංව:ධන කට�" 

;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

H71563124051 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අව�ෙහේන ගාම Kලධා� 

වසෙ ,ෙයොN! ෙපෙදස k�මාතා ආරාමෙP ෙගොඩනැv�ල ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

H71563124054 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 

බ�තර��ල,තලංගම,iනjVWර  අංක 78 R�නයැ� Xරාණ 

Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,290.00         99% I 100%

N71561824055 7/26/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ජය ආද:ශ ��_ E9හලට ":ය 

වාදක උපකරණ ලබා�ම

60,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N71563824056 8/9/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EකමkංහXර බ�තර��ල p�ත 

EෙFකාශම මහා Eහාරස්ථ ආන!ද ෛම´ දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,685.00         99% I 100%

F71563824057 8/4/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, තලංගම උ"ර » ws 

EෙFක ෙසේනාසනෙP අනගා�ක ධ:මපාල දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,685.00         99% I 100%



N71561824058 8/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉහළ ෙබෝ_�ය කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP 

බටiර ":යවාදක ක ඩායමට ෙපො9 Kළ ඇ9  ලබා�ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N71561824059 8/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය රණාල ආද:ශ කKෂ්ඨ 

Eද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

F71561624060 8/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙහෝක!දර Rයාප�ංp �ලැ] ලය! 

�ඩා සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

H71563124061 8/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බ�තර��ල ෙරොබn �ණව:ධන 

මාවෙ� x EජයgමනාරාමෙP සංඝාවාස ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම 

මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,880.00         100% I 100%

N71563824062 8/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක�ෙවල ෙහෝමාගම 

මහෙමFනාව ෙබෝeඥාණ භාවනා අසXෙF දහ  පාසලට උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N71563124064 9/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ"�v�ය මහෙදsය x 

ෙබෝe රාජාරාම Eහරස්ථානෙP නව ආවාසෙගi ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     100,000.00       100% I 100%

N71561124065 9/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය ර�න කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP 

ප�ගණකාගාරෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම

270,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

N71563124067 10/11/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉg�Xර EමලාරාමෙP 

ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සදහා දව� ආධාර 

ලබා�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     299,640.00       100% I 100%

H71561124068 10/11/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp රණාල,තල�jය ක!ද x 

ස �@ධ ජය!� Eහාරස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම 

මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ආධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,290.00         99% I 100%



N71563924069 10/24/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කලාක�ව! සඳහා වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N71584824070 11/15/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

F71563824071 11/8/2017

ක�ෙවල පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP  x ශාල�]ඛාරාම Eහරස්ථානෙP  

Rයාප�ංp k� gමනසාර ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

F71563825001 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම 

 

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

F71584825002 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

H71582125003 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ප!K�jය ෙදපානම ධ:මපාල 

Eද�ාලෙP  ළමා උද�ානය �¦සකර ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H71563125004 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මහරගම ෙගොTග�ව x 

ස@ධ:මාරාම EහාරෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

F71584825006 5/31/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා 

`ම

 
100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

N71561825008 5/30/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ලබා�ෙ  වැඩ�¦ෙවල යටෙ� හk� �ම!ත �ෂ�යා ෙවත ඉෙග�  

ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබා`ම. (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)
5,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%



F71563825009 5/30/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp 

Eහරස්ථානවල දහ  පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

H71561125012 6/14/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය ෙකොnටාව Eද�ාදාන 

Eද�ාලෙP පාKය ජල නළ ප@ධ�ය �¦සකර ෙකොට සංව:ධනය 

;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H71563125013 6/30/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ෙZෙගොඩ උඩහ��ල 

ෙබෝeය පාර x ෙබෝe EහාරෙP ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,120.00         99% I 100%

H71563125014 6/30/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නාගහව�ත පාර k� 

පඤ්ඤා�ලකාරාමෙයi �]( ආවාසෙගය ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම 

මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

K71563925015 7/18/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රස E!දනා�මක 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00         100% I 100%

H71563125016 7/19/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x ධ:ම Eජය EහාරෙP ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     30,000.00         100% I 100%

F71561825017 7/19/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහරගම Eද�ාදාන මහා Eද�ාලෙP 

පධාන ශාලාවට පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

H71563125018 8/9/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp i!ප!Eල gභධ�ාරාම 

Eහරස්ථානෙP EහාරෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

H71563125019 8/9/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k� පඤ්ඤා�ලකාරාම 

Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%



N71561825020 7/26/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ජය ෙකොnටාව Eද�ාදන 

Eද�ාලයට ප�ගණක ලබා�ම

60,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N71561125021 8/16/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහරගම �වෙනකබා මහා Eද�ාලෙP 

ආපනාශාලා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N71561125022 8/16/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP තලප��jය k@ධා:ථ මහා 

Eද�ාලෙP පධාන ශාලාෙF ෙF�කාෙF සංව:ධන කට�" ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N71563825023 8/21/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

215,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

N71563125024 9/12/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඊය  ෙපෝ�ව ගංගා�ලක 

EහාරෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල  සංව:ධනය ;�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% H 100%

N71563125025 9/12/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මහරගම k� 

පඤ්ඤා�ලකාරාමෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

N71584825026 9/12/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඊය  ෙපෝ�ව ගංගා�ලක 

EහාරෙP k� gමන�ස්ස ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

K71563925027 9/27/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය 

හා පව:ධනය අර�S ෙකොට මාලප�ල නැෙගනiර බටiර ගාම 

Kලධා� ෙකොnඨාශවල ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය! සඳහා වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

H71563126001 8/9/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

සY!ගම සY! EහාරෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% A 10%



H71563126002 5/3/2017

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP  �ij  Rයාප�ංp අ��Tය 

�යර�නාරාම Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%

H71563126003 5/3/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ර�මලාන කඳවල සY! 

Eහරස්ථානෙP දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත දව� 

ලබා` සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

F71561826004 5/31/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා`ම

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% A 10%

F71563826005 5/15/2017

ර�මලාන පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP  ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% H 100%

F71561826006 6/7/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/�¦ ර�මලාන x ධ:මාරම මහා 

Eද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

F71563826007 6/7/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ර�මලාන,ඥාෙ!!ද පාෙ:, 

Rයාප�ංp �ලකර�නාරාම දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%

N71561826011 7/19/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N71561826012 7/27/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ර�මලාන ෙකොතලාවලXර මහා 

Eද�ාලයට  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

F71563826013 8/8/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කNඩාන Rයාප�ංp 

අ�gෙබෝධාරාම දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%



K71563926015 9/14/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය! සඳහා 

වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

 
140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

K71563926016 9/13/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය! සඳහා 

පෙයෝvක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

H71563126017 9/13/2017

ර�මලාන පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp තෙපොධනාරාම 

Eහරස්ථානෙP සංව:ධන කට�" ;�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

F71584827001 5/31/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා 

`ම

 
100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     -                   0% B 35%

N71561827004 7/19/2017

ෙදiවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N71561827005 9/4/2017

ෙදiවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/�-/ රාජ;ය පාථ_ක Eද�ාලයට 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N71561827006 9/4/2017

ෙදiවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

H71563128001 4/10/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

ෙබො�පන x Eg@ධාරාමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" k9 

;�ම                                                                  

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,949.85           49,949.85         100% I 100%

H71563128002 4/10/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

ෙමොර���ල x ස@ධ:මාරාජ EහාරෙP ධ:මශාලා ම!�රෙP 

සංව:ධන කට�" ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 50,599.90           50,000.00         100% I 100%



F71563828003 4/10/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරා ග� දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         -                   0% H 100%

F71584828004 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

H71563128005 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත දව� ලබා` සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,508.95           99,508.95         100% I 100%

F71563828007 8/16/2017

ෙමොර�ව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP  ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         -                   0% H 100%

F71561828008 6/7/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP E�ෙලෝරව�ත,ඥාෙ!ශ්වර E9හලට 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

F71561828009 6/7/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ල]ෂප�ය,�]ෂාධාන E9හලට 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

K71563928010 7/31/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රස E!දනා�මක 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% A 10%

H71563128011 7/19/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කඩලාන ශා!ත 

අ!ෙතෝK �K9!ෙZ ෙදF මැYෙ: ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,564.81           49,564.81         99% I 100%

F71584828012 7/18/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%



H71563128013 8/1/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ද ෙසො�සාරාම 

Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

235,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

N71582828014 8/1/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

ෙවත �ඩා උපකරණ ලබා�ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

N71563128016 8/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Eද�ාෙලෝක දහ  පාසෙ� 

 ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,509.43           99,509.43         100% I 100%

N71563128017 8/23/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp ආග_ක 

Eහරස්ථානවල ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

දව� ලබා�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 599,682.43         599,682.43       100% I 100%

N71561828018 9/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙමොර�ව ඉ±බැ@ද 

බප/�-/ධ මරතන මහා Eද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

24,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

H71563128019 9/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙමොර�ව ද ෙසො�සාරාම 

මහා EහාරෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

දව� ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

N71584829001 11/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ ෙප.පා.අ. 0% O 0%

F71584829002 5/31/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00       100% I 100%

H71563129004 6/7/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බටකැ�තර x gමන දහ  

පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%



F71561829005 6/15/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

H71563129006 6/22/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙFරහැර ගංගාරාම 

Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H71563129007 6/22/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙහො!න!තර x 

Eජයන!දාරාමෙP ධ:මශාලාෙF ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

F71563829008 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරා ග� දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

H71561129009 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/�¦ ෙසෝමEර ච!දk� කsෂ්ඨ 

E9හෙ� ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" k9 

;�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H71563129011 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Kව!�Tය මෙහේ!දරාම 

Eහරස්ථානයට අ�බ@ධ x ආන!ද දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම 

පදනම  මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

F71563829012 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බ�ව!දර,මඩපාත Rයාප�ංp x 

ෙrමර�න ධ:ම EහාරෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

H71563129013 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ගඟබඩ පාර,වෑවල 

ධ ම`පාරාමෙP සංඝාවාස ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

N71563829014 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මාක!දන සංක�ප දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%



N71563829015 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 

ජWරRය,මඩපාත,Xණ�ව:ධනාරාමෙP x ස@ධ:ෙමෝදය දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

H71563129016 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙබොරලැස්ග�ව x 

නාග�]ඛාරාම Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම  මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

H71563129017 7/18/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපො�ගස්ඕEට,හ�Eට,පාස� 

මාවත, Rයාප�ංp x Eමලාරාම Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N71584129018 7/18/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 177/2 ර�න 

මාවත,Kව!�Tය �¦ය!දල Rයාප�ංp ෙකෞî ෙපර පාසල සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

H71563129019 7/10/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x මi!දාරාමය, 

Kව!�Tය,ෙබෝV!දර සංඝාවාස ෙගොඩනැv�ල g9g ප�� 

සංව:ධන කට�" ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

H71563129020 7/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නා ප�Sව k� 

Kෙ]තනාරාම දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

H71563129021 7/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ංෙහේන x 

Eජය�ලකාරාම Eහරස්ථානෙP නව දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N71563829022 8/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N71582829023 8/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා ස_� 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%



N71563829024 8/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

K71563929025 8/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව ෙබ�ල!Eල 

රජමහා EහාරෙP වා:°කව පව�ව� ලබන ඇසළ මහා ෙපරහැර 

පැවැ�Eම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H71563129026 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මාE�තර k� �සරණ 

ධ:මායතනෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H71563129027 11/23/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙබොරලැස්ග�ව ෙFරහැර 

ගංගාරාම Xරාණ EහාරෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% O 0%

H71563129029 9/14/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වෑවල x ගංගාරාම Xරාණ 

EහාරෙP Eහරස්ථ ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% O 0%

N71584829030 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මV�9ව තලගහව�ත පාර 

;�ස් ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

N71584829031 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp104/6 ද ෙr පාර j;� 

ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

N71563129032 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පැ�Rයාන gෙ!තා මහා 

ෙ@E ��ෙව! ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

N71563129033 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �¦ය!දල x Eද�ාශ!� 

මහා ��ෙව! Eහරස්ථානෙP x සරණ දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%



F71582829034 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නා ප�Sව අ�න පජා 

ම ඩල �ඩා සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

F71582829035 10/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙකොළ�!න ෛමì �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

F71563829036 11/13/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළ�!න �¦ය!දල Rයාප�ංp 

x w බාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H71563130003 6/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙහෝමාගම Xරාණ 

Eහරස්ථ k�kවR දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල  සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F71563830004 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉWලක!ද x ස �@ධ 

Eහාර ධ මගෙFî දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,725.00         99% I 100%

F71563830005 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ආjගල,gගතw බාරාම 

මහා Eහාර දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

F71563830006 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පාන�ව k�Kවාස දහ  

පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,986.00         100% I 100%

F71561830007 8/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහෝමාගම මහා E9හලට පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

F71563830008 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කහ"�ව සම!ම� 

Eහාර දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%



F71563830009 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp හබරකඩ x 

ෛශලා!තාරාම Eහරස්ථ දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

F71563830010 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පනාෙගොඩ,x Eමලාරාම 

දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,986.00         100% I 100%

F71584830011 6/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ බල!ෙගොඩ 

ෙපො�ගස්ඕEට ස�පා ෙපර ළමාEය සංව:ධන මධ�ස්ථානය ෙවත 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H71563130013 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගොEජනපදය x මහා 

ෙබෝï Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

H71563130014 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp හබරකඩ ධ:ම 

Eජයාශමය Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,955.00         100% I 100%

H71563130015 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙවKවැ�ෙපොළ x 

gද:ශනාරාම Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

H71563130016 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Kයඳගල Eහරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධන ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     75,000.00         100% I 100%

N71563830019 7/18/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ"�v�ය පාර, Rයාප�ංp 

ෙහෝමාගම Xරාණ Eහරස්ථ k� yව³ දහ  පාස� සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

K71563930020 7/18/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රස 

E!දනා�මක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%



N71561830021 7/27/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ෙහෝ ජය�ලක E9හලට 

":යවාදක උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N71584830022 7/27/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H71561130023 7/27/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන ෙකොnඨාශෙP kයඹලාෙගොඩ ධ:මපාල 

Eද�ාලෙP �ඩාංගනෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N71582830026 8/1/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

ෙවත �ඩා උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N71563830027 9/12/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ"�v�ය පාර Xරාණ 

EහාරෙP k� kව³ දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N71563130028 9/4/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඇW�ගම රජමහා EහාරෙP 

ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N71563130029 10/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ආග_ක k@ධස්ථානය] 

වන zෙගොඩ,ෙහnjයාව�ත x ෙබෝe ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ආධාර 

ලබා�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F71561831001 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F71561831002 6/27/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ෙහෝ සා!ත ෙජෝ! ෙබොස්ෙකෝ 

ම.U.�rෙලෝ මැ°ම] ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%



F71563831004 5/30/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ»� අ බලම �@ධN 

�ෙසේ �K9!ෙZ ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F71563831005 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �@ෙද�ය x �නාරාම 

දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F71563831006 7/10/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරා ග� දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

K71563931007 7/18/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රස E!දනා�මක 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% I 100%

N71561831008 7/19/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H71563131009 8/8/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �@ෙදKය x �නාරාම දහ  

පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� වැඩ අවස! ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% H 100%

N71561831010 8/16/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ෙහෝ Xව]�jය උ.මහා 

Eද�ාලයට ප�ගණකය] සහ ×!ටරය] ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

N71561131011 9/4/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අEස්සාෙF�ල Xව]�jය 

C.C.T.M. මහා Eද�ාලෙP තාrපෙP සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N71561131012 9/12/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අEස්සාෙF�ල Xව]�jය 

C.C.T.M. පාථ_ක Eද�ාලය "ල ඇ� පැ� බැ ෙ  සංව:ධන 

කට�" k9 ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%



H71563132001 3/29/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 09 ,ෙදමටෙගොඩ මහEල 

ප�මග �ij  Rයාප�ංp k�� Eනයාග: ෙකෝEෙ� ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     299,205.00       100% I 100%

F71561832002 3/29/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP ෙබො��ල වනාත��ල 

තKනායග  ෙදමළ E9හලට ෙපොෙටො ෙකො� ය!තය] ලබා�ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% A 10%

H71563132003 6/7/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ආග_ක 

k@ධස්ථානය] වන නාරෙහේ!�ට දාබෙ: මාවත ෙගෞතම EහාරෙP 

ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා�ම අ�යර 2
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     500,000.00       100% I 100%

F71561832004 5/3/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා`ම.

 
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

H71563132005 8/4/2017

�Â�ගස්යාය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

මා¦ගාව�ත,gෙබෝධාරාම Eහරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම             

 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%

H71563132006 8/4/2017

�Â�ගස්යාය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

නාරෙහේ!�ට,හ�ෙබෝeය Eහරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම                                              

                    

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     48,300.00         97% I 100%

H71563132007 8/4/2017

�Â�ගස්යාය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

;�ළපන,කාRංග මාවත,ර�නාරාම Eහරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම                              

                                    

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     50,000.00         100% I 100%

H71561132008 8/4/2017

�Â�ගස්යාය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

;�ළපන,X:වාරාම පාර, X:වාරාම Eහරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     50,000.00         100% I 100%

F71563832009 6/19/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 08,ෙබස්ල�! මාවෙ� 

Rයාප�ංp ධ:මාශම EහාරෙP දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     99,025.36         99% I 100%



F71563832010 6/15/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x ධ:මාශම EහාරෙP 

x ස@ධා�ස්ස දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     100,000.00       100% I 100%

F71563832011 6/15/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k� සාම EහාරෙP x 

අ�තදස්k දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     100,000.00       100% I 100%

H71563132012 7/18/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 45/89 නාවල 

පාර,නාරෙහේ!�ට Rයාප�ංp සමාe Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල 

ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     49,680.00         99% I 100%

H71563132013 7/18/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 36,ෙලෝ�ස් 

පාර,බ බල�jය ෙකොළඹ 04 Rයාප�ංp ෙම�තාරාම Eහරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

K71563932014 7/18/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රස 

E!දනා�මක වැඩසටහන] පැවැ�Eම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

N71561832015 7/27/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ශා!ත ම�යා ෙදමළ මහා 

Eද�ාලයට  පාස� උපකරණ ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N71561832016 8/8/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

H71563132017 10/9/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x මහා ෙබෝe 

Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% H 100%

N71561832018 9/4/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා`ම.

 
200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%



H71561132019 10/12/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 08,යෙසෝදරා බාRකා 

Eද�ාලෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H71561132020 10/12/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 08,ර�නාව³ බාRකා 

Eද�ාලෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H71561132021 10/12/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 08,C.W.W. 

ක!න!ගර Eද�ාලෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H71563133001 4/4/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

ෙහේවාග ව�ත ෙකෝEෙ� ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" k9 

;�ම

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     249,624.44       100% I 100%

F71563833003 6/14/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �� ෙr x ෛවද�රතන 

දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     14,019.08         93% I 100%

F71584833004 6/14/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp " ෙමෝදර ෙපො�ව�ත x 

පාR ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     19,516.37         98% I 100%

F71563833006 6/14/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංග�ව ෙසෝමාලංකාර 

දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     19,423.25         97% I 100%

F71563833007 7/10/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරා ග� දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     35,000.00         70% D 80%

K71563933009 7/18/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය අර�S ෙකොට 

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රස E!දනා�මක 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% H 100%



H71563133010 9/22/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙක¦මඩල කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP දහ  

අධ�ාපනයට ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ආධාර ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H71563133013 11/22/2017

බප/ෙහෝ පා9]ක ෙක¦මඩල කsෂ්ඨ Eද�ාල ¸_ෙP �iටා ඇ�  

දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

;�ම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H71561141001 7/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර අධ�ාපන කළාපෙP 

ෙකෙස�ව�ත, පාන9ර  බප/ක� kgE� Eද�ාලෙP සංව:ධන 

කට�" k9;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     50,000.00         100% I 100%

F71584841002 4/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙනො.123 ස�]කා��ල, පරණ ගා» 

පාර පාන9ර සමනල ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% C 60%

H71563141003 7/12/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP E]ෙෂෝප ෙ@වමාතා කෙතෝRක 

ෙ@වස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා  

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<මට දව� ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     99,980.00         100% I 100%

F71563841004 4/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො. 32-34 ස්ෙnශ! පාර 

ප�R��ල පාන9ර ප�R��ල අහ@යා දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     24,519.00         98% I 100%

F71582841005 4/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

H71563141006 3/31/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බැ!Tය, වැකඩ අ� පහgක  සiත 

EෙFකා න!දාරාම  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 100,000.00         -                   0% H 100%

H71563141008 5/4/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP x ෙබෝeරාජ Eහාරස්ථානය 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     49,335.00         99% I 100%



H71561141009 5/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොෙ:"�ව �ස්R  පාථ_ක 

Eද�ාලෙP ළමා උද�ානය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     143,100.00       95% I 100%

H71561141010 5/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ බල!�ව ඉ�මා �ස්R  Eද�ාලෙP 

සංව:ධන කට�" k9;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     150,000.00       100% I 100%

F71561841011 5/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අ බප!�ව, පාන9ර බප/ක�  ඉ�මා 

�ස්R  Eද�ාලයට ලැrෙටොr ප�ගණක ය!තය] ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     -                   0% C 60%

F71561841012 6/9/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP බප/ක� 

x �න ධ:මදාන Eද�ාලෙP බටiර æ:ය වාදක ක ඩායම සඳහා 

ෙපො9 Kල ඇY  හා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

F71561841013 6/9/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP බප/ක� 

ෙමො�Rෙගොඩ කsෂ්ඨ Eද�ාලය සඳහා ෙඩස්] සහ X� ලබා`ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

F71563841014 6/16/2017

පාන9ර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP V�rX��ල x gභදාරාම 

Eහාරස්ථානෙP x ධ මර].ත දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     49,730.00         99% I 100%

H71561141015 6/16/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, ක/ශා!ත අ!ෙතෝK බාRකා 

Eද�ාලෙP ෙගොඩනැvR බාiර සංව:ධන කට�" k9;<ම.

175,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     175,000.00       100% I 100%

N71563141017 8/8/2017

පාන9ර පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාන9ර වලපල අ�යරතනාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය ලබා`ම සඳහා ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 50,000.00           -                   0% B 35%

N71582841018 9/11/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජයකට අවශ� 

උපකරණ ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     20,000.00         50% C 60%



N71563841020 11/9/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වලාන සරණපාලාරාම Eහාරස්ථ දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

N71563841021 11/9/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙගොරකාන x ගංඟා�ලකාරාම 

Eහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

N71563841022 11/9/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමො�Rෙගොඩ x gමනාරාම Eහාරස්ථ 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

N71563141025 11/9/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වලපල අ�යරතනාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

N71561841026 11/10/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාන9ර ෙතොටව�ත අ�-ෆi�යා මහා 

Eද�ාලෙP æ:ය වාදක ක ඩායමට උපකරණ ලබා`ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

N71582842001 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp gමනෙසේන 

ෙගොඩනැv�ෙ� �ij Vඩා වස්ක�ව, වස්ක�ව අෙrම ෙකො�ෙලෝ 

gහද �ඩා ස_�යට �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 25,000.00           24,500.00         98% B 35%

H71563142002 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙද�ගහව�ත මැලෑගම වා@9ව k� 

gධ:මාරාම ආරාමය සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව� ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 49,810.00           49,810.00         100% I 100%

F71582842003 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වටරN  පාෙ: ප�  �ඩා 

සමාජය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 25,000.00           24,550.00         98% B 35%

F71584842004 3/31/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%



F71582842005 3/31/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ හා ෙයෞවන 

සමාජ සඳහා �ඩා භා ඩ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     299,450.00       100% B 35%

H71563142006 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ගෙගොඩ අ� පහgක  සiත 

කN��ව Xරාණ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

H71563142007 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාවල අ� පහgක  සiත 

gEg@ධාරාම  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,600.00           99,600.00         100% I 100%

H71563142008 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙපො"�jය අ� පහgක  සiත 

�ජාරාම  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 97,920.00           97,920.00         98% I 100%

F71584842009 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     50,000.00         100% B 35%

H71563142010 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 706 ෙමොෙරො!"�ව උ"ර x මහ 

ෙබෝï Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% O 0%

H71563142011 7/12/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙද��ව ගෙ!ව�ත Xරාණ EහාරෙP 

දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා ෙදමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<මට දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           50,000.00         100% I 100%

K71563942012 4/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලXගම x gමංගලාරාමය වා:°ක 

සංස්කෘ�ක ෙපොෙසො!  ෙපරහැර පැවැ�Uම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 25,000.00           25,000.00         100% H 100%

N71582842013 4/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           50,000.00         100% B 35%



H71563142014 5/8/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගෙ!ව�ත Xරාණ Eහාරස්ථානය 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

H71563142015 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�පහgක  සiත ජාව�ත x 

ෙබෝe�]කාරාමය  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 95,200.00           95,200.00         95% I 100%

H71563142016 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�පහgක  සiත ක�V�!ද ධ:ම 

Ö��ෙයෝද�ාරාමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

H71563142017 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�පහgක  සiත ෙකොෙරොස්�ව 

වජXරාණ  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,500.00           99,500.00         100% I 100%

H71563142018 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�පහgක  සiත පර�ව x 

ඉ!දෙජෝත�ාරාමය  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

F71584842019 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� ෙදක] සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     24,668.81         49% B 35%

H71563142020 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP උ"� ක�තර ෙපෞරාsක ක!ෙ@ 

EෙFකාරාම මහා Eහාරස්ථානෙP ඉ�;<  කට�" සඳහා අවශ� 

දව�ාධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 149,970.00         149,970.00       100% I 100%

F71563842021 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� ෙදක] සඳහා 

උපකරණ  ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,238.00           99,238.00         99% I 100%

H71563142022 10/19/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ßනjය!ගල �ස්R  ෙ@වස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           50,000.00         100% I 100%



H71563142023 6/6/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙද��ව වා@9ව ගෙ ව�ත Xරාණ 

රාජමහා Eහාරස්ථ ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර 

ලබා`ම.

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           50,000.00         100% I 100%

F71584842024 8/8/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�තර 150,000.00         150,000.00       100% I 100%

K71563943001 4/18/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බ ඩාරගම ෛමì ෙවස] 

කළාප සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     199,975.00       100% I 100%

H71561143002 4/18/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහෙබ�ලන පාථ_ක E9හෙ� 

කා:යාල ෙගොඩනැv�ල  සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     150,000.00       100% I 100%

F71584843003 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මහEල, _�ස්ව�ත, 

X�9 ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

F71561843004 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහEල ක.E. සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම.

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ -                     -                   0% O 0%

H71561143005 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ��ගම ක.E. පධාන ශාලාෙF 

සංව:ධන කට�" k9;<ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

F71584843006 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp, බ ඩාරගම 332, 

ෙකොස්ගහව�ත, ර�ගම, නැනාරා ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     26,509.00         88% I 100%

H71563143007 9/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජයෙකොT ක!ද �ෙක�යා 

�ස්R  ෙ@වස්ථානෙP ඉ�;<  කට�" k9;<ම සඳහා ශම පදනම 

මත  දව�මය ආධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%



H71563143008 9/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ��ගම, බ ඩාරගම Grand 

Mosque �ස්R  ෙ@වස්ථානෙP ඉ�;<  කට�" k9;<ම සඳහා 

ශමපදම මත දව�මය ආධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

H71563143009 9/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ��ගම, බ ඩාරගම Shabeel - 

Ur- Rashad Mosque - (Inamil - Hassan) �ස්R  

ෙ@වස්ථානෙP ඉ�;<  කට�" k9 ;<ම සඳහා ශමපදනම මත 

දව�මය ආධාර ලබා`ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

H71563143010 9/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ��ගම, බ ඩාරගම 

Ameeniyyah Ladies Organization �ස්R  ෙ@වස්ථානෙP 

ඉ�;<  කට�" k9;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�මය ආධාර 

ලබා`ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

K71563943011 6/6/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලා කට�" සංර]ෂණය හා 

පව:ධනය සඳහා  Uදාගම Xරාණ රාජමහා Eහාරස්ථානය ප�ඛව 

ඇසළ මහා සංස්කෘ�ක උ�සවය 

පැවැ�Uම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     199,975.00       100% I 100%

H71563143012 6/6/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ර�]කන රජමහා 

Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     149,600.00       100% I 100%

F71563843013 6/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, වYරා��ල x X!ෙන�ෝධ�ාරාම 

දහ පාසලට උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,182.00         98% I 100%

H71563143016 8/8/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බ ඩාරගම ��ෙව! 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

N71561843017 9/8/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 

අ�]ෙගොඩ මහා E9හෙ� æ:ය වාදක ක ඩායම සඳහා අවශ� Kල 

ඇY  ලබා`ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

H71563144001 7/17/2017

  ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග�ඒද0ෙගොඩ, ෙහොරණ ෙස!n 

මා:j! ද ෙපෝරස්  ෙදFමැ9ෙ: ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<මට 

අවශ� දව� ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,228.00         99% I 100%



F71563844002 4/18/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආ:ය Eලාශ මාවත ෙහොරණ x 

�:වාරාම මහා EහාරෙP දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,799.00         100% I 100%

N71582844003 10/9/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙයෞවන සමාජ සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% H 100%

H71563144004 7/12/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �]ෙහේනXර Xෂ්පාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා  

ෙගොඩනැv�ෙ� වැඩ ශම පදනම මත Kම ;<ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,911.00         100% I 100%

K71563944005 6/1/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමරගහෙහේ x �:වාරාම මහා 

Eහාරස්ථානෙP EයැÖ යන සංස්කෘ�ක අංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  

අර�s! වා:°කව සංස්කෘ�ක උෙළල] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

H71563144006 6/1/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපොVSEට රජමහා EහාරෙP 

ඉ�;<  කට�" සඳහා දව� ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     199,884.00       100% I 100%

K71563944007 6/6/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලා කට�" සංර]ෂණය හා 

පව:ධනය සඳහා U�යෙගොඩ Eහාරස්ථානය ප�ඛව ඇසළ මහා 

සංස්කෘ�ක උ�සවය පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

K71563944008 6/6/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලා කට�" සංර]ෂණය හා 

පව:ධනය සඳහා �:වාරාම මහා Eහාරස්ථානය ප�ඛව _iY මහා 

සංස්කෘ�ක උ�සවය පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

H71563144010 7/5/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙගෝනපල, ෙකෝරලඉම x _iY 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල සංව:ධන ;<ම  සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,979.00         100% I 100%

N71561644011 11/17/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP බප/ෙහො/ෙහොරණ ත]°ලා මහා 

Eද�ාලයට අවශ� �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%



H71563145001 6/1/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ �jගල Eහාරස්ථානෙP ඉ�;<  

කට�" සඳහා දව� ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

K71563945002 6/1/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EයැÖයන සංස්කෘ�කාංග ආර]ෂා 

;<ෙ  අර�s! හා කලා කට�" සංර]ෂණය ;<ෙ  අර�K! 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහ! පැවැ�Uම. 

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     100,000.00       67% D 80%

F71584845003 8/8/2017

ම9රාවල පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ට�K ;�ස් ෙපර පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

15,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

N71582846001 4/25/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

H71563146003 6/6/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ල�kංහල හ�ව"ර ව�ත පහල 

ෙකොටෙසේ x ගණෙදE ෙකොEෙ� ඉ�� ෙකොටෙසේ සංව:ධන කට�" 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

H71563146004 10/12/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙගෝE!න yලවංශාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     67,760.00         68% B 35%

F71563847001 5/4/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉWල ෙගොඩ x g�]ෂාරාම 

Eහාරස්ථාන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     19,800.00         79% I 100%

K71563947002 5/4/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක හා කලා කට�" 

පව:ධනය ;<ම උෙදසා ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. කා:යාලය මÐ! 

ෙවස] කලාපය] සංEධානය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     100,000.00       100% I 100%

F71561847003 6/9/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ක� ෙබෝ �වල x 

ධ:මාෙලෝක ළමා _"� පාථ_ක Eද�ාලෙP æ:ය වාදක ක ඩායම 

සඳහා æ:ය වාදක භා ඩ ලබා`ම

81,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     -                   0% O 0%



F71561847004 6/13/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP 

"�ගල Eමලසාර Eද�ාලෙP æ:ය වාදක ක ඩායම සඳහා ෙපො9 Kල 

ඇY  කnටල ලබා`ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     -                   0% O 0%

H71563147006 11/15/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ව!මග Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR  සංව:ධන කට�" k9;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

H71563148001 3/28/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමොරග�ල ධ _කාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H71563148002 4/18/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Vඩා පයාගල පරෙලෝක 

රාෙ½ශ්ව�යෙZ ෙදFමැ9ර සංව:ධනය සඳහා දව� ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 99,992.00           99,992.00         100% I 100%

F71584848003 4/25/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මාග�ක!ද �යා ��� 

ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% A 10%

F71584848004 5/4/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ෙFෙගොඩ x Aලgමන 

ෙපර පාසලට උපකරණ  ලබා`ම.

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N71561248005 5/4/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP හ�කඳEල මධ� මහා Eද�ාලයට 

පාaය ජල පහgක  ලබා`ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     -                   0% C 60%

H71563149001 3/28/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කර පැතර අභයරාජාරාමය 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,967.00         100% I 100%

H71563149002 3/28/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආදාවල මංගලාරාමය Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     48,922.00         98% I 100%



F71563849003 5/4/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP x gමනv� Eහාරස්ථාන  දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

F71584849004 5/4/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරාග� ෙපර පාස� 06 

කට උපකරණ  ලබා`ම.

70,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

H71563149005 5/4/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�පහgක  සiත x k@ද�තාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,935.00         100% I 100%

H71563149006 5/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඇ"ල��දRගම ජයෙබෝï 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා`ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

N71582849007 5/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙසේනක �කn ඇකඩ_ 

�ඩා සමාජය සඳහා දව� හා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

N71582849008 9/8/2017

ම"ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_�ය] සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

N71563149009 9/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP $ණම�ව�ත ෙසනEර�නාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

F71561849010 9/29/2017

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙP ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 

බප/ම"/Î.Î. ඇ"ල��දR කKෂ්ඨ Eද�ාලයට ලැrෙටොr 

ප�ගණකය] ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම 0% O 0%

F71584849011 10/14/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

අත�වශ� උපකරණ ලබා`ම.

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%



N71563849012 11/2/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙබො!9�jය `පාරාම Eහාරස්ථානෙP 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

N71563149013 11/9/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP යටෙදොලව�ත x වා,ස්සරාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

H71563150001 5/4/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහක�පහන x Eජයg!දරාරාම 

Xරාණ  Eහාරස්ථානය සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,780.00         100% I 100%

F71584850002 10/14/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

අත�වශ� උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% O 0%

F71561851001 11/15/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP උ�ගම  සහ කරපාගල පාථ_ක 

E9හ�වල අ�ආදාය ලාÌ kg ද� දැ�ය!ෙZ අධ�ාපන Vසලතා 

ව:ධනය කර³ම සඳහා පාස� උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

H71563151002 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගල�ටගල Eහාරස්ථානෙP 

ධ:මශාලාව අ��වැTයා ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     100,000.00       100% I 100%

H71563151003 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග මන, යvරල, x 

ෙසෝ�තාරාමෙP සංඝාවාසෙP සංව:ධන කට�" k9;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     149,800.00       100% I 100%

N71563151004 10/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�කැෙ� �](a ආරාමෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධන ;<ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     10,000.00         100% I 100%

N71584851005 11/15/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

60,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%



N71563851006 11/15/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඌරාෙගොඩ x gන!ද 

දහ  පාසලට  උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

H71563152001 3/28/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ල�පYර x Eg@ධාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     49,956.00         100% I 100%

N71563852002 10/14/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමෝ�කාව කරFව x ලංකාරාම 

දහ  පාසලට අත�වශ� උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     30,000.00         100% I 100%

K71563952003 10/14/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙයෞවන සමාජ බලම ඩලය 

මÐ! කලා කට�" සංර]ෂණය හා පව:ධනය උෙදසා කලා හා 

සංස්කෘ�ක උ�සවය] පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N71563152004 10/14/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකR!ක!ද මාෙකRඇ�ල x 

තෙපෝවන Eහාරස්ථාන ෙP සංව:ධන කටය" k9;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

H71582152005 11/23/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පැළෑද U�ය බ ඩාරගම 

ගාමෙP ෙපො9 �ඩා �jය සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර 0% O 0%

N71582852006 11/15/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක�ගල ක�ර!කැjය 

නවi� �ඩා සමාජය සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර 0% O 0%

F71584853001 4/18/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ග�පාත Eහාරස්ථානෙP 

ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% B 35%

F71584853002 4/18/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙඩස්X� ලබා`ම.

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     50,000.00         100% I 100%



K71563953003 4/28/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP _�ලKය දා_!ග�ව gkලාවාස 

�](� ආරාමෙP ෙවස] උ�සවය K_� ෙකොට ෙගන සංස්කෘ�ක 

උෙළල] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     50,000.00         100% I 100%

H71563153004 6/6/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලා කට�" සංර]ෂණය හා 

පව:ධනය සඳහා වැRකල x ෙබෝeර�නාරාම Eහාරස්ථ ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% H 100%

H71563153005 6/6/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග�පාත �ඩග�ව x gමනාරාම 

Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% A 10%

H71563153006 6/6/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාද ෙr හ�ෙතොට x 

gච�තාව:ධනනාරාම  Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     149,970.00       100% H 100%

H71563153007 6/6/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බටෙගොඩ ෙබෝeම» Eහාරස්ථානෙP 

 ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     149,925.60       100% I 100%

H71563153008 6/6/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙවKවැ��jය පැෙපො�ගහක!ද x 

අ�නවාරාම  Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     99,438.00         99% H 100%

H71563153009 8/8/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP දැ�කඩ Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     39,810.50         100% H 100%

H71563154001 3/31/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 821 ² ර�ම�ෙගොඩ නැෙගනiර 

වසෙ  ර�ම�ෙගොඩ, ෙපෝ�වද ඩ x සාං1කාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�මය ආධාර ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     74,998.00         100% I 100%

K71563954002 4/28/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලා කට�" සංර]ෂණය හා 

පව:ධනය ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     25,100.00         13% D 80%



N71563154003 10/14/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ර�ග ව�ත උඩෙකොටෙසේ x V�!, 

මහාහා� අ මා! ආලය  ෙ@වස්ථානෙP සංව:ධන කට�" k9;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% D 80%

N71561154004 11/15/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපයට අය� 

ඌ�ගල ධ:මාෙලෝක කKෂ්ඨ Eද�ාලෙP ආර]ෂක වැට ඉ�;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

K71561863002 6/1/2017

ග පහ  අධ�ාපන ෙකොnඨාශෙP  kg ද�ව!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය 

 නංවා³ම අර�S කරෙගන  ෙකොnඨාශෙP පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා `ම
60,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K71561863004 6/16/2017

ග පහ අධ�ාපන කලාපෙP පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  

ලාÌ පN�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය නංවා³ම අර�S  කරෙගන ඔN!  සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා `ම
1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

N71561863005 8/9/2017

_�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන ෙකොnඨාශෙP පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස�  kg! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා `ම

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

K71561863006 9/19/2017

zග�ව අධ�ාපන කලාපෙP පාස�වල  ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය  

ලාÌ පN�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ අධ�ාපන 

ධා�තාවය  නංවා³ම අර�S කරෙගන ඔN!  සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා `ම
750,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

N71561864001 3/29/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ 

ලබා`ම.

 
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% B 35%

F71561864003 4/4/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරා ග� පාස� වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල පාස� ද�ව! සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% H 100%

K71582964004 4/4/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP පාස� අතර ෙවොRෙබො� �ඩාව 

පචRත ;�ම සඳහා �ඩා වැඩසටහන] පැවැ�Eම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%



F71561864005 4/19/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ෙමොර�ව ලංකා සභා E9හෙ� 

E9හ�ප� කාමරයට අවශ� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% B 35%

N71561864007 4/10/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය ලාÌ 

පN�වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා`ම 

 

 
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% B 35%

N71561864008 9/27/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල 

පාස� ද�ව! සඳහා අභ�ාස ෙපො� ලබා `ම "R! පාස� 

ද�ව!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය 

නංවා³ම

 
235,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

N71561864010 5/3/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම. 

 
850,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N71561864011 5/3/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N71561864012 5/3/2017

� ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබා`ම. 

 
30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

H71561164013 5/23/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP gෙ!තාෙ@E බාRකා E9හෙ� 

ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

F71561864014 5/3/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP �ණා�මක අධ�ාපන පව:ධනය 

;�ම සඳහා ෙතෝරා ග� පාස� ෙවත පාස� උපකරණ ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N71561864015 5/15/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම. 

 
1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%



N71561864017 5/24/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ kg! 

සඳහා අභ�ාස ෙපො� 

ලබා`ම

 

 
400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F71561864018 5/15/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

F71582864019 5/30/2017

x ජයව:ධනXර කලාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� Eද�ාදාන මහා 

Eද�ාලයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

H71561164020 9/4/2017

x ජයව:ධනXර කලාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� යෙශෝදරා 

බාRකා Eද�ාලෙP නව පධාන ශාලාෙF සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% I 100%

H71582164021 7/11/2017

�¦ය!දල කලාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� ෙමොර�ව උයන 

කsෂ්ඨ  Eද�ාලෙP ෙස�ල  _9ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

F71582864022 5/30/2017

�¦ය!දල කලාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� Uර Xර! අrX 

ආද:ශ  Eද�ාලයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% A 10%

F71561864023 6/30/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP අ� ආදාය ලාÌ  පN�වල 

පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන කට�" නංවාRම සඳහා එම ද�ව!ට 

පාස� උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     199,995.00       100% I 100%

N71561864025 5/30/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරා ග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� අභ�ාස ෙපො� ලබා`ම.

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N71561864026 5/30/2017

�-ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරා ග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� අභ�ාස ෙපො� ලබා`ම.

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%



F71561864027 6/12/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ෙමොර�ව E�ෙලෝරව�ත ඥාKස්සර 

E9හලට ":යවාදක උපකරණ ලබා�ම

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

F71561864031 6/30/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP කහ"�ව කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP බටiර 

":ය වාදක ක ඩායමට උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

H71582164032 6/30/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP බප/ෙහෝ �ද හ�දා Eද�ාලෙP �ඩා 

ම ඩපෙP ඉ�� සංව:ධන කට�" ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

N71561864033 7/10/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� ෙපො� 

ලබා`ම

 
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

F71561864034 7/10/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස� සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

450,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

F71561864035 7/10/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ 

ලබා`ම

 
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N71561864037 7/18/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ලංකා සභා කs� E9හල සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     100,000.00       100% I 100%

N71561864038 7/18/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP බටෙපොත gද:ශන E9හල සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

F71561864039 7/18/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙබෝ_�ය �Kදාස Vමාර"ංග 

E9හල සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%



N71561864040 7/18/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ඔ�වල කs� E9හල සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N71561864041 7/19/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙකොnටාව ධ:මපාල Eද�ාලෙP 

පධාන ශාලාව සඳහා පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

H71561164042 7/19/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙදපානම ධ:මපාල Eද�ාලෙP 

පාKය ජල ප@ධ�ය සංව:ධනය ;�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N71561864043 7/19/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

N71561864044 7/19/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N71582864045 7/25/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP මාග මන මහා Eද�ාලෙP කරාෙ� 

�ඩාව ��S ;�ම සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා�ම.

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N71561864046 7/27/2017

බප/ෙහො/gභාර¡ මහාමාත� මහා Eද�ාලය සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N71561864047 7/27/2017

x ජයව:ධනXර කලාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� මහරගම 

Eද�ාකර බාRකා Eද�ාලයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

F71561864048 7/27/2017

x ජයව:ධනXර කලාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� මහරගම මධ� 

මහා Eද�ාලයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%



N71561864049 7/27/2017

x ජයව:ධනXර කලාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� මහරගම 

ධ:මාෙශෝක Eද�ාලයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N71561864050 8/1/2017

බප/ජය ෙකොnටාව ආන!ද මහා E9හෙ� බටiර ":ය වාදක 

ක ඩායම සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N71561864051 8/1/2017

බප/ජය ෙකොnටාව උ"ර ධ:මපාල E9හෙ� බටiර ":ය වාදක 

ක ඩායම සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N71561864052 8/8/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපයට අය� ද ෙප කsෂ්ඨ Eද�ාලයට 

ප�ගණක උපකරණ ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N71561164053 11/16/2017

ෙකොළඹ 08 බප/ෙකො/yවR මධ� මහා Eද�ාලය E9හ�ප� Kල Kවස 

අ»�වැTයා ;�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N71561864054 8/9/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙහ!� ඕ�කn Eද�ාලෙP 

පෙයෝජනය සඳහා g9 Xව�ව] (white board) ලබා�ම

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N71561864055 8/9/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP මැද ෙකොළඹ ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබා`ම.

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% B 35%

N71561864057 8/25/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරා ග� පාස� වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල පාස� ද�ව! සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

F71561864058 8/21/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP  �Rr �ලකව:ධන E9හලට 

ම�j _Tයා පෙජ]ටරය] ලබා�ම

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%



N71561864059 10/26/2017

බප/ජය Eද�ාව:ධන මහා Eද�ාලෙP �¦Y පN�වල ද�ව! සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

N71561164060 9/25/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP අ බල!ෙගොඩ k�ප� Eද�ාRය �ඩා 

�jෙP ෙ!පත�ාගාරෙP ඉ�� වැඩ කට�" Kම ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

G71561864062 10/24/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP i!9 මහා Eද�ාලයට ශ�ද Eකාශන 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

G71561864063 10/24/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ෙදමටෙගොඩ ශා!ත මැ�F E9හලට 

ගෘහස්ත ශ�ද Eකාශන ය!ත ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N71563964065 11/6/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ද_ළ පාස�වල kg ද�ව!ෙZ 

සංස්කෘ�ක දැ�ම ,Vසලතා, ආක�ප පව:ධනය හා ක�ක�වය 

ඉහළ දැzම  සඳහා Eෂය සමගා_ව ක�ක වැඩ��ව] පැවැ�Eම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

F71561865001 4/25/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල පාස� ද� 

දැ�ය!ෙZ ඉෙග�  ධා�තාව වැT��S ;<ම ෙව�ෙව! ඉෙග�  

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

F71561665002 4/25/2017

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල පාස� ද� 

දැ�ය!ෙZ ඉෙග�  ධා�තාව වැT��S ;<ම ෙව�ෙව! ඉෙග�  

උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     9,996.00           7% H 100%

F71561865003 4/28/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP පාස�වල අ� ආදාය ලාÌ ද�ව!ෙZ 

Eභාග ප�ඵල ඉහළ නැංUමට උපකාරක ෙසේවා සඳහා ඉෙග�  

උපකරණ ලබා`ම.

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ -                     -                   0% O 0%

A76561101001 7/10/2017

WP/MINU/Ihala Madampella K.V. - Repairing of 70x25 

two storied building (Stage 01)

1,750,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%



A76561103001 3/20/2017

WP/NG/Munnakkaraya st. Nicola V.- Renovation of 

70x25 two storied Building

700,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     299,147.67       43% H 100%

A76561103002 10/26/2017

WP/NG/ Thalahena K.V.- Renovation of 140x22 Main 

hall

539,253.02         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     539,253.02       100% I 100%

A76561103003 10/26/2017

WP/NG/Thalahena K.V. - Renovation of 80x20 building

390,059.08         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     390,059.08       100% I 100%

H76561103004 3/20/2017

WP/NG/Al-Falah M.V. - Balance work of 120x30 three 

storeyed building

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     2,033,904.15    41% H 100%

N76561103005 5/4/2017

WP/NG/Pitipana St. mary s M.V. - Demolishing and 

removal of dilapidated infrastructures and site 

preparation for a new building

479,571.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     479,571.00       100% I 100%

H76561103006 10/22/2017

Installation of A/C system for the Negombo zonal 

education office

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H76561104002 3/20/2017

WP/Minu/ Galoluwa muslim K.V. - Balance work of 

90*25 three storeyed building.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,850,000.00    93% I 100%

H76561104003 3/20/2017

WP/Minu/ Yatagama P.V. - Balance work of 120*25 two 

storeyed building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,979,124.36    99% I 100%

H76561104004 3/20/2017

WP/MINU/Mabodala M.V. - Balance work of dancing 

room

520,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     491,962.31       95% I 100%



N76561104005 6/5/2017

 WP/Minu/ Udugampola R.C.P.V. - Soil test for 90x25 

three storeyed new building

400,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     212,250.00       53% H 100%

H76561104006 7/28/2017

WP/MINU/ Watinapaha P.V. - Balance work of main 

hall building

53,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     33,494.00         63% I 100%

H76561104007 7/28/2017

WP/MINU/ Batepola R.C.P.V. - Balance work of 20x20 

building

199,142.75         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

A76561106001 10/20/2017

WP/GM/Bopagama K.V. -  Laying the cement of 60*20 

1,2,3 class room building

1,335,759.98      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,335,759.98    100% I 100%

A76561106002 3/20/2017

WP/GM/Darussalam P.V. -  Repairing  of 60*20 

Laboratory building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     309,700.00       31% I 100%

A76561106003 10/31/2017

Essential repairs of Nittambuwa Education Development 

Center

600,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

H76561107001 10/20/2017

WP/GM/Horagolla Sri Lanka P.V. - Construction of 

Library building with open theatre

2,694,484.45      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

H76561107002 6/23/2017

WP/GM/Bulugahagoda Sri Vijaya V. - Balance work of 

110x25 two storied building

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H76561107003 4/5/2017

WP/GM/Kirindiwita Gamunu K.V. - Construction of 

40*20 Laboratory building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,946,936.74    97% I 100%



H76561107004 6/26/2017

Construction of Septic tank for Gampaha Zonal 

Education office 

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     169,920.00       85% H 100%

H76561108003 8/22/2017

WP/Ng/Niwandama Jinaraja M.V. - Construction of 

store room

310,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

H76561108004 6/14/2017

WP/NG/Batuwatta P.V. - Development of Children play 

area 

470,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

H76561108005 4/11/2017

WP/NG/Ja ela Jayanthi M.V. - Balance work of 115X20 

L shape building

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

H76561108006 10/30/2017

WP/NG/PANGNAWASA J.S.S - Balance work of 

100*20 building

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

H76561109001 4/11/2017

WP/NG/Pamunugama M.V. - Balance work of 90x25 two 

storey building

3,700,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,978,119.60    53% H 100%

H76561109002 6/26/2017

WP/NEG/Uswetakeiyawa St. Mary s M.V. - 

Construction of toilet system

800,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     793,014.02       99% I 100%

A76561110001 10/20/2017

WP/KE/Sirisiduhath K.V. - Repairing of roof of 25*110 

building

2,400,076.44      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     2,400,076.44    100% I 100%

H76561110003 10/20/2017

WP/KE/Siri Siduhath K.V.-Balance work of two storeyed 

building

1,898,600.59      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,898,600.59    100% I 100%



H76561111001 4/3/2017

WP/GAM/ Dekatana Padmawathie V. - Balance work of 

25x77 two storeyed building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,999,209.75    100% I 100%

A76561111002 10/22/2017

WP/GM/Kirindiwela M.V. - Repairing of 60x20 science 

room

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

H76561112001 4/11/2017

WP/KE/Sangamiththa M.V. - Balance work of 70x25 

three storey building

3,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     2,996,985.58    86% I 100%

H76561112002 6/5/2017

WP/KELA/Biyagama m.m.v. - Balance work of 90x25 

three storeyed building

4,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,008,849.00    22% D 80%

H76561113001 5/8/2017

WP/KELA/D.A. Rajapaksha V. - Balance work of 

100x25 three story building with main hall

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,011,264.00    25% D 80%

A76561121001 3/20/2017

WP/CO/ Lindsay B.V.  - Repairing of school buildings

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

H76561121002 3/20/2017

WP/Col/Sir Razik Fareed Mus.B.V. - Balance work of 

110*25 three storied building

4,330,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     3,091,326.00    71% I 100%

H76561121003 3/23/2017

WP/COL/Cliftan B.V. - Construction of retaining wall

2,300,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     348,700.00       15% C 60%

H76561121004 8/25/2017

WP/CO/Clifton B.M.V. – Preliminary site inspection and 

preparation of condition report of damaged building

25,296.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     24,799.75         98% I 100%



H76561122002 3/20/2017

WP/JAYA/ Weragoda V. - Constuction of  New 

Boundary wall  

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

H76561124001 3/20/2017

WP/Jaya/Indrajothi V. - Construction of a guard room

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

A76561124002 9/13/2017

Emergency repairs to the electricity system and other 

repairs of Sri Jayawardenapura Zonal Education office

1,588,947.47      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,588,947.47    100% I 100%

H76561124003 6/7/2017

WP/Jaya/ Thalahena m.v. -Construction of toilet unit

350,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

A76561124004 9/14/2017

Construction of bulk supply metering cubicle and other 

repairs of Sri Jayawardenapura Zonal Education Office

711,052.53         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H76561125002 3/20/2017

WP/JAYA/ Kottawa North Dharmapala V. - Balance 

Work of Boundary wall    

1,250,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,239,316.08    99% I 100%

H76561125004 3/29/2017

WP/JAYA/Kottawa Dharmapala P.V. (Wasumathie) – 

Balance work of 90x25 three storied building (Third floor)

5,910,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     5,164,898.05    87% I 100%

H76582125005 5/4/2017

ෙපො�ව�ත �ඩා Eද�ායතනෙP කායව:ධන ශාලාව ඇ"� �ඩාංගන 

ප�ශය සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

A76561126001 3/20/2017

WP/PILI/Rathmalana R.C.V.- Repairing of the 140*20 

single  storied building  (Stage 1)

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     889,115.09       89% I 100%



A76561127001 3/20/2017

WP /PILI / Subodha B.V. - Repairing of  the 70*25  two 

storied building 

590,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     589,248.21       100% I 100%

H76561129001 3/20/2017

WP /PILI / Mampe K.V. Balance work of three storied 

building (Stage v)

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

H76561129002 3/27/2017

WP/PILI/Dharmasena Artigala B.V. - Construction of 

130x30 two storied building

3,300,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     2,991,013.72    91% I 100%

H76561129003 8/1/2017

WP/PILI/ Dampe K.V. - Construction of open theatre

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H76561129004 10/31/2017

WP/PILI/Dampe K.V. - Balance work of open theatre

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

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

A76561130001 6/15/2017

WP/ Ho/ Lenagala K.V. - Roof Repairing of 90x25 two 

storied building and other repairs

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     862,579.38       58% H 100%

A76561130002 10/9/2017

WP/HO/ Atigala K.V. - Roof & other repairs of 60*20 

building, 

1,904,150.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     728,020.70       38% H 100%

H76561130003 10/9/2017

WP/HO/ Sangarama Maddumabandara K.V. - 

completion of 20*20 class room 

1,310,240.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     480,390.51       37% H 100%

H76561130004 3/20/2017

WP/HO/Panagoda Yudahamuda V.  - Completion of 

pavilion         

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%



H76561130005 4/24/2017

WP/HO/Homagama m.v. - Completion of pavilion

800,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

H76561130006 10/24/2017

Ground floor concreting of 70x25 three storeyed building 

at Magammana M.V. 

189,760.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A76561130007 10/24/2017

Modification to open stair way from play ground to 

buildings at Kiriwaththuduwa Wijewardana M.V.

255,850.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H76561131001 6/15/2017

WP/HO/ Pahathgama R.C.K.V. - Construction of 

Ground Floor of 90x25 three storied building 

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

A76561132003 8/28/2017

WP/CO/ Ramakrishna V. - Repairing of Drains

145,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

A76561132004 10/27/2017

WP/CO/Mahamathya V. - Repairing of drainage system

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N76563933001 3/14/2017

සා පදා�ක යා" ක:ම gර]ෂණය හා ජනගත ;�ෙ  අර�s! 

පා9]ක පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

ප�ඛ ජනතාව ස බ!ධ කරෙගන ෙදෙවො�ම� ශා!� ක:මය] 

පැවැ�Eම
495,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     494,955.00       100% I 100%

H76561133002 3/20/2017

WP/HO/Waga Rathanasara M.V - Completion of pavilon

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     924,604.86       92% H 100%

H76561141001 3/17/2017

WP/KALU/Rathuwaththa Diamond Jubilee K.V. -  

Construction of a boundary wall

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     500,000.00       100% I 100%



H76561141002 10/30/2017

WP/KALU/Wadduwa M.M.V. - Balance work of 90x25 

three storeyed building

5,103,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     3,219,054.58    63% D 80%

H76561142002 3/17/2017

WP/KALU/Waskaduwa Subuthi K.V. -  Construction of 

a boundary wall

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

H76561142003 3/27/2017

WP/KALU/Nagoda Gallassa P.V. - Construction of 2 

storey building consisting of 8 class rooms

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

A76561142004 10/26/2017

WP/Kalu/Diyagama m.v. - Repairing of 41x20 building

1,184,500.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     834,487.53       70% H 100%

H76561142005 7/25/2017

WP/KALU/Deshasthra Balika K.V. - Balance work of 

40x20 building 

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

H76561142006 10/30/2017

Kalutara Zonal Education Office - Installation of an air 

conditioner

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

H76561143001 10/30/2017

WP/HR/Waduramulla Sri Rahula K.V Construction of  

retaining  wall and Development of playground.

447,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     446,753.55       100% I 100%

N76561843002 10/27/2017

WP/HOR/Rambukkana Vidyaloka V.- Supply of 

furniture

298,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

H76561144001 3/17/2017

WP/HR/Taxila  K.V  - Balance work of 90x25  three 

storied building

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%



H76561144002 10/17/2017

WP/HOR/Thalagala K.V. - Construction of a Bell Tower

120,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H76561144003 10/30/2017

Horana Zonal Education Office - Installation of an air 

conditioner

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H76561147001 10/17/2017

WP/KAL/Payagala tamil V. - Construction of 90*25 two 

storeyed building with Auditorium Stage II

4,880,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A76561148001 3/16/2017

WP/KAL/Munhena K.V.-  Repairing of roof of the 60x20 

building

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H76561148003 10/27/2017

WP/KALU/Bandanagoda K.V. - Supply of drinking 

water facility

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

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

A76561149001 10/26/2017

WP/MATU/Walagedara M.V.- Modernization of 

132×21.6 building

2,705,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     2,704,777.00    100% I 100%

A76561149002 3/16/2017

WP/MATU/Katuwalagoda K.V. -  Repairing of  100×20 

Building

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,455,558.77    91% H 100%

H76561149003 10/26/2017

WP/MATU/Siriniwasa P.V. - Construction Of  50×25 

Two Storeyed  building

4,580,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H76561149005 7/10/2017

Partition of mathugama Zonal Education office 

400,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     393,549.32       98% I 100%



H76561149006 7/10/2017

WP/MATU/ Nauththuduwa K.V. - Construction of 

90x25 two storeyed building

670,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H76561149007 7/21/2017

WP/MATU/Bopitiya K.V. - Construction of a boundary 

wall

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

A76561150001 3/16/2017

WP/MATU/Mulatiyana P.V. - Repairing of  100×20 

Building

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H76561150002 6/19/2017

WP/MATHU/Udawela Sri Piyarathna M.V. - Supply of 

Drinking Water Facility 

600,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H76561151001 7/18/2017

WP/MATU/Makalandawa K.V. - Balance work of the 

home science room building

800,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

N76561851002 10/13/2017

WP/MATU/Dodampapitiya P.V. - Supply of furniture

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

H76561152001 3/17/2017

WP/MATU/Dikhena K.V.   - Construction Of  90×25 

Two  Storied building (Stage 1)

5,760,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,720,119.40    30% C 60%

A76561154001 3/16/2017

WP/HR/Manana Sri Gnanarathana K.V -Repairing of  

Main Hall Building.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,816,000.00    91% I 100%

H76561154002 3/17/2017

WP/HR/Eduragala T.V  - Construction    of  retaining  

wall and other development works

2,030,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,104,000.00    54% C 60%



H76561154003 3/17/2017

WP/HR/Nambapana K.V -  Balance work  of of  90x25 

building

3,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N76561854004 10/27/2017

WP/HOR/Urugala Sri Darmaloka K.V.- Supply of 

furniture

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

G76561863001 3/22/2017

Supply of computer,equipment and other machinery for 

schools in Gampaha Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     1,000,000.00    100% I 100%

G76561863002 3/22/2017

Supply of computer,equipment and other machinery for 

schools in Negombo Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     1,000,000.00    100% I 100%

G76561863003 3/22/2017

Supply of computer,equipment and other machinery for 

schools in  Minuwangoda Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     997,325.00       100% I 100%

G76561863004 3/22/2017

Supply of computer,equipment and other machinery for 

schools in  Kelaniya Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     789,585.00       79% I 100%

F76561863005 3/22/2017

Supply of furniture and other equipment for schools in 

Gampaha Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%

F76561863006 3/22/2017

Supply of furniture and other equipment for schools in 

Negombo Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     1,000,000.00    100% I 100%

F76561863007 3/22/2017

Supply of furniture and other equipment for schools in 

Minuwangoda Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     999,910.00       100% I 100%



F76561863008 3/22/2017

Supply of furniture and other equipment for schools in 

Kelaniya Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     970,000.00       97% D 80%

F76561864001 3/22/2017

Supply of furniture and other equipments for schools in 

Colombo Zone

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     747,000.00       100% I 100%

F76561864002 3/22/2017

 Supply of furniture and other equipments for schools in 

Sri jayawardhana pura Zone

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     750,000.00       100% I 100%

F76561864003 3/22/2017

Supply of furniture and other equipments for schools in 

Homagama Zone

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     744,376.10       99% H 100%

F76561864004 3/22/2017

Supply of furniture and other equipments for schools in 

Piliyandala Zone

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     747,845.00       100% H 100%

G76561864005 3/22/2017

Supply of computers equipments and other machinery 

for schools in Colombo Zone

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     750,000.00       100% I 100%

G76561864006 3/22/2017

Supply of computers equipments and other machinery 

for schools in Sri jayawardhanapura Zone

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G76561864007 3/22/2017

Supply of computers equipments and other machinery 

for schools in Homagama Zone

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     670,162.50       89% I 100%

G76561864008 3/22/2017

Supply of computers equipments and other machinery 

for schools in Piliyandala Zone

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     691,976.25       92% H 100%



N76563964010 8/23/2017

සා පදා�ක උ�සව හා බැYS සංස්කෘ�කාංග ජනගත ;<ෙ  

අර�s! ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පජාව ස බ!ධ කරගK_! `පවාR 

උ�සවයට සමගාzව සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

G76561865001 3/22/2017

Supply of computer equipment and other machinery for 

schools in Kalutara Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     941,891.25       94% H 100%

G76561865002 3/22/2017

Supply of computer equipment and other machinery for 

schools in Mathugama Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     994,350.00       99% I 100%

G76561865003 3/22/2017

Supply of computer equipment and other machinery for 

schools in Horana Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     939,340.00       94% H 100%

F76561865004 3/22/2017

Supply of furniture and other equipment for schools in 

Kalutara Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     982,714.10       98% H 100%

F76561865005 3/22/2017

Supply of furniture and other equipment for schools in 

MathugamaZone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     515,083.00       52% H 100%

F76561865006 3/22/2017

Supply of furniture and other equipment for schools in 

Horana Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     999,502.15       100% H 100%

N76561962005 7/7/2017

Establishment of the staff data processing system for 

national level exams of the Zonal education offices in 

western province

550,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

N76582962001 5/4/2017

බස්නාiර පළාෙ� �ස්´]ක 03 "ල, ශ<ර gවතා �යාකාරක  සදහා 

ජනතාව �ස් වන ස්ථාන ආ�තව ව:ෂය Xරා �යා�මක වන ශ<ර 

gවතා වැඩසටහ! පැවැ�Uම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     924,700.00       46% C 60%



F76582862002 5/8/2017

�ඩා X{S මධ�ස්ථාන සඳහා අවශ� �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා 

`ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     349,220.00       35% A 10%

N76563962003 5/18/2017

ආ�Kක ෙ�ඛකය! �� ගැ!Uම සඳහා 2017 ව:ෂෙP ෙ�ඛක 

තරගාවRය පැවැ�Uම හා 2016 වසෙ: ජයග� K:මාණ පk@ධ ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% D 80%

N76563862007 8/23/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයාප�ංp කලායතන සඳහා වාදන භා ඩ හා 

උපකරණ ලබා `ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

K78563901001 5/5/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ ෙසෞ!ද:යා�මක හැ;යාව! ව:ධනය ;<ම උෙදසා 

රසවාia- ශාස්ìය- සංÆත රසE!දනා�මක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     70,000.00         100% I 100%

A78563101002 5/5/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

අස්වැ!නාව�ත අඹගහල!ද ආන!දාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     50,000.00         100% I 100%

N78563801003 5/9/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     99,580.20         100% I 100%

K78563901004 5/9/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකnඨාසෙP වැTij පජාව සඳහා 

සංÆත රසාස්වාදන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

A78563101005 5/9/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකnඨාසෙP Rයාප�ංp Eහාරස්ථාන 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

A78563101006 10/24/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙපො�ක�ව x 

�:වාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%



A78563101007 5/17/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අස්වැ!නව�ත 

අඹගහල!ද x ආන!දාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     100,000.00       100% I 100%

N78563801008 9/7/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අකරගම 

ගෙ�ව�ත ෙබෝeරාජාරාම Eහාරස්ථානය සංව:ධනය ;<ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර  ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% C 60%

N78563801009 5/17/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක�අZගල 

Xරාණ රජමහා EහාරෙP දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     49,210.20         98% D 80%

K78563901010 5/17/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කලාක�ව! ඇගÑම 

"R! කලා හා සාiත� ]ෙෂේතය! gර]°ත ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% H 100%

N78582801011 6/5/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩාභා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

N78561801012 7/20/2017

Supply of multimedia projector for WP/MINU/Ihala 

Madampella Ranasingha M.V.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

N78561801013 7/20/2017

Supply of multimedia projector for WP/MINU/Pahala 

Madampella K.V.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561801014 7/28/2017

WP/MINU/6th Pope Paul M.V. - Supply of  a Duplo 

machine

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

A78563101015 8/1/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp හ�ෙr, x 

�K!දාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     100,000.00       100% I 100%



N78563801016 8/15/2017

�Nල�jය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙද�ව"ර x 

මRයෙ@ව  දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     80,205.00         40% B 35%

F78561802001 3/1/2017

WP/NG/Mudalindu Devid Mendis v. (Dutugamunu 

M.V) supply of Western Band equipment

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     1,000,000.00    100% I 100%

F78561602002 4/6/2017

WP/NEG/ Dr.Kulasinghe Vidyalaya, Supply of a pole 

vault mattress and other equipment

750,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     750,000.00       100% I 100%

A78563102003 3/27/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP රාජප]ෂXර x ජය ෙබෝe 

gද:ශනාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය සදහා ෙයොදා ග!නා  

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

H78561102004 7/21/2017

WP/NEG/Kimbulapitiya R.C.P.V. - Completion of 80x20 

building

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,899,781.39    95% I 100%

N78563102006 7/7/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මඩවල x ෙබෝeපාදපාරාz 

Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස� බ{කා:ය ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% I 100%

A78563102007 7/14/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ආTඅ බලම x 

Eජයෙබෝe Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

A78563102005 5/26/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x න!දාරාමය 

වෑ�තෑව, ර@ෙදො»ගම Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය සඳහා 

ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

H78561102008 10/26/2017

WP/NEG/ Mariya Rajinie K.V. - balance work of three 

storeyed building

676,700.22         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     676,700.22       100% H 100%



H78561102009 7/21/2017

WP/NEG/Heenatiyana Dhammaloka M.V. - balance 

work of 120x25 three storeyed building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     724,478.93       72% H 100%

F78561802011 7/28/2017

WP/NG/Heenatiyana Dhammaloka M.V. - Supply of 

furniture and equipment 

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561802012 7/28/2017

WP/NG/Kuswala J.S.V. - Supply of computers and other 

equipment

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     296,350.00       99% I 100%

G78561802013 7/28/2017

WP/NG/Heenatiyana M.V. - Supply of Duplo machine 

and scanner

420,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     417,450.00       99% I 100%

G78561802014 7/28/2017

WP/NG/Katuwapitiya M.V. - Supply of computers, 

multimedia projector and other equipment

420,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%

K78582902015 8/7/2017

අ!ත: පාස� වයස අN. 14 ! පහල "මැvස් Vසලාන" 

බාස්කnෙබෝ� තරගාවRය - 2017 සදහා දායක�වය ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

A78563102016 8/29/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අලව"�jය x 

සාම EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

A78563102017 8/29/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ර@ෙදො�ව 

gෙබෝධාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

K78561902018 9/18/2017

Conducting Beauty culture and Sari designing training 

programmes through non-formal education unit in 

Negombo Education Zone

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%



F78563802019 9/18/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ආTඅ බලම 

ෙකෝE!න x ගංගාරාම Eහාරස්ථානෙP k� අමරෙමෝR දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

F78563802020 9/18/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ආTඅ බලම 

කY��ල ස!ස�� ව�ත k� gමංගල Eහාරස්ථානෙP x මRයෙ@ව 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

K78563902021 9/20/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව අතර නාට� කලාව 

පචRත ;<ෙ  අර�s! නාට� X{S වැඩ��ව] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

F78563802022 10/17/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ශා!ත අ!ෙතෝK 

දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H78582102023 10/31/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP බප/zග/ ��තාන කsශ්ඨ 

E9හෙ� ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jය ඉ�;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

K78563902024 10/17/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වැTijය! හා පජාව "ල 

උසස් රසඥතාවය  හා මානkක gවතාවය ඇ� ;<ෙ  අර�s! 

රසE!දනා�මක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

F78563802025 10/17/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ස්නාවක �වා  

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

F78563802026 10/17/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x ව:ධනාරාම 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%

F78563802028 10/17/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙදම!හ!�ය x 

ධ:මර]°තාරාමය දහ  පාසල සඳහා දහ පාස� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% A 10%



H78582102029 10/19/2017

බප/ග / කටාන Eද�ාෙලෝක මහා Eද�ාලෙP �ඩා �jය වැT��S 

;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

G78561803005 7/19/2017

WP/NG/ AL- Hilal M.M.V. - Physical smart class room 

package

690,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

N78561803006 7/19/2017

Supply of School learning materials to the low income 

family students in Negombo divisional secretarial in 

Negombo Education Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     200,000.00       100% I 100%

A78561103007 7/4/2017

WP/NG/ Basiyawatta V. - Repairing of principal s office

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     196,988.53       98% I 100%

N78561803008 7/11/2017

Improving capacities by providing of school learning 

materials to the low income family students in Negombo 

Education Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     199,949.44       100% I 100%

K78561903009 7/11/2017

Conducting seminars for G.C.E. (O/L) students of tamil 

medium schools in Negombo Education Zone

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

A78563103010 7/14/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙබෝලවලාන 

සදාසරණ ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,952.50         100% I 100%

K78563903001 5/30/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ 

හා පජාවෙZ රසඥතාවය ව:ධනය ;<ම උෙදසා Æ රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

101,500.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     101,500.00       100% I 100%

N78563903003 6/5/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව අතර ආග_ක 

සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය ;<ම උෙදසා රාමසා! උ�සවය] 

පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     200,000.00       100% I 100%



G78561803012 7/28/2017

WP/NG/Daluwakotuwa St. Anne s P.V. - Supply of 

    photocopy machine

122,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     119,959.95       98% I 100%

A78563103013 8/21/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙබෝලවලාන 

කාK]ක ෙ@වමාතා ෙදවස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,537.50         100% I 100%

A78563103014 8/21/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ශා!ත ආනා 

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,565.00         100% I 100%

F78563803015 8/21/2017

zග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ශා!ත ෙජෝශr 

ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා �ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 0% O 0%

G78561803016 9/18/2017

WP/NG/ Vidyalankara M.V. - Supply of Computers

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

K78561903017 9/18/2017

Conducting programes to enhance capacities of schools 

music bands, in Negombo Education Zone

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

N78561803018 9/18/2017

WP/NG/ Vidyalankara M.V. - supply of CHESS 

equipments

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

A78561103019 9/20/2017

WP/NG/Vidyalankara M.V. - Repairing of sanitary 

system

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

G78561803020 10/22/2017

Purchasing of Air Conditioning Machine for the 

Negombo zonal education office

280,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%



A78563103021 10/30/2017

zග�ව  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙපෝරෙතොට 

ෙකො~pකෙ� අ� ම@රස"� �නEවරා දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,660.00         100% I 100%

N78561803022 10/30/2017

WP/NG/ AL-Falah M.V. - Supply of a computer

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ 0% O 0%

H78561104001 2/27/2017

Construction of a new building for Minuwangoda 

Japalawatta new secondary school

8,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     7,704,661.19    96% D 80%

K78563904002 3/8/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දහ  පාස� 

��ව�!ෙZ ධා�තා සංව:ධනය සඳහා දහ  �� X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     70,000.00         100% I 100%

K78563904003 3/10/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සඳහා ජනශැ� හා ජන සංÆතය නඟා k�Uෙ  අර�s! 

ෙසෞ!ද:යා�මක රස E!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     70,000.00         100% I 100%

A78561104012 6/26/2017

WP/Minu/ Yatiyana M.V. - Repairing of stage

295,500.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

K78563904004 4/26/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙ@Aය සංස්කෘ�කාංග 

සංර]ෂණය ;<ම, සමාජෙP 9රස්U යන ශා!�ක:ම ජනතාවට රස 

E`මට අවස්ථාව සැලyම හා ජනතාවෙZ ෙරෝග Kවාරණය හා 

ෙසෞභාග� උදා ;<ම උෙදසා දහඅට ස!K ශා!� ක:මය] 

පැවැ�Uම
320,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     320,000.00       100% I 100%

K78563904005 5/5/2017

පාර ප�ක කEකලාව gර]°ත හා ජනගත ;<ෙ  අර�s! 

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක   ෙකොnඨාසෙP ijවන කEක�ව! 

සහ ijවන කE කලාව �¦බඳ  උනන්දවු දක්වන ප් රජාව උදෙසා 

ijවන කE පව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

A78563104006 5/15/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ෙහොර පැ�ල අ බලමකැෙ� ධ ම ප`පා යෙශෝධරා k� ආරාමෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00         100% I 100%



A78563104007 5/15/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

��ගහ��ල x ස �@ධාෙලෝක EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% H 100%

A78563104008 5/15/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

_�ව!ෙගොඩ රජමහා Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00         100% I 100%

N78563804009 5/15/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N78582804010 6/5/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩාභා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ 100,000.00         99,850.00         100% I 100%

N78563904011 6/5/2017

සා පදා�ක ආග_ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය උෙදසා _�ව!ෙගොඩ 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ස බ!ධ කරෙගන 

ෙපොෙසො! බැ� Æ පසංගය] පැවැ�Uම

88,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     88,000.00         100% I 100%

A78563104013 7/20/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වjනපහ x 

Eජයාරාම Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% H 100%

F78561804014 7/28/2017

WP/MINU/Kotugoda Rahula M.V. - Supply of furniture 

and equipment 

90,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561804015 7/28/2017

WP/MINU/Sri Rathanajothi K.V. - Supply of computers

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561804016 7/28/2017

WP/MINU/Kamaragoda R.C.K.V. - Supply of a 

computer

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%



A78582104017 9/18/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වෑRය ගාමෙසේවා 

ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij ජය!� ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jය 

වැT��S ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ 100,000.00         -                   0% C 60%

A78582104018 9/18/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ව��ට��ල කන�ත 

පාර, රජෙP ඉඩෙ  �ij පජාශාලා ¸_ෙයi ඇ� ෙවොRෙබෝ� �ඩා 

�jය වැT ��S ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ 100,000.00         -                   0% B 35%

K78563904019 9/18/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා 

ෙසෞ!ද:යා�මක රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

F78563804020 9/18/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% H 100%

A78561105001 4/5/2017

WP/MINU/Aligarah M.V. - Development work of pupils 

play area

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     199,000.00       100% I 100%

A78561105002 4/5/2017

WP/MINU/ Delwala Olkot M.V. - Reparing of Main hall 

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

K78563905003 4/20/2017

උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! z�ගම පාෙ@Aය 

ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ හා පජාව 

ෙව�ෙව! රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     50,000.00         100% I 100%

K78563905004 4/20/2017

මානkක E!දනය හා රසඥතාවය නැංUෙ  අර�s! z�ගම 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව හා රණE�ව! ෙව�ෙව! 

රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     50,000.00         100% I 100%

A78563105005 5/15/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp බ9රාෙගොඩ x 

ආන!ද මහා EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% H 100%



K78563905006 5/15/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කලායතන සඳහා 

න:තන හා සංÆත X{S වැඩ��ව] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     100,000.00       100% I 100%

N78582805007 6/5/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩාභා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 300,000.00         -                   0% B 35%

F78561805008 7/28/2017

WP/MINU/Thawalampitiya M.V. - Supply of furniture 

and equipment 

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     250,000.00       100% I 100%

G78561805009 7/28/2017

WP/MINU/Dumunnegedara K.V. - Supply of a 

Computer

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561805010 7/28/2017

WP/MINU/Bokalagama P.V. - Supply of a computer

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78563905011 8/1/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ජනතාව සඳහා රස 

E!දනා]මක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     100,000.00       100% I 100%

A78563105012 8/1/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අෙ�Xස්ස 

ÖනෙදKය x ව:ධනාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

K78536905013 8/18/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ප�ංp ත�ණ ත�sය!ෙZ 

නායක�ව හැ;යාව! වැT ��S ;<ෙ  අර�s! නායක�ව 

X{S එ]�න වැඩසටහ! පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 100,000.00         -                   0% H 100%

A78582105014 8/18/2017

බප/_�/ ෙලෝ»වාෙගොඩ කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP �ඩා�jය වැT��S 

;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 200,000.00         -                   0% B 35%



F78563805015 8/18/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp හා�jගම �ල මහා 

Eහාරස්ථානෙP   ෙෆො!ෙසේකා දහ  පාසලට X� ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

F78563805017 10/24/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

F78563805018 10/24/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙද�ගහමැT�ල 

x ජයව:ධනාරාමෙP x ච!දEමල දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

N78563105019 10/30/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp  ජපමාලා 

ෙ@වමාතා ෙ@වස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR ප�සංස්කරණය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

D78561106001 3/8/2017

WP/Gum/Urapola M.V - Development of entrance Road

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

D78561106002 3/8/2017

WP/Gum/Rathambale K.V - Development of entrance 

Road

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     197,604.53       99% I 100%

H78561106003 10/26/2017

WP/GAM/Veyangoda St. Mary s V. - Construction of 

boundary wall

336,395.72         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     336,395.72       100% I 100%

A78561106004 7/21/2017

WP/GM/Welikadamulla K.V. - Repairing of 20x20 office 

room 

1,450,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H78582106005 9/7/2017

බප/ග  ඌරාෙපොළ මධ� මහා E9හ� ප�ශය "ල අ�ප!9 �ඩා 

�jය] ඉ� ;<මට හැ;වන ප�� පැ� බැ ම] ඉ� ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%



D78561106011 6/23/2017

WP/GAM/ Alawala M.V. - Development of entrance

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

N78563806013 7/4/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මා ඉWල 

Eහාරස්ථානෙP දහ පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% C 60%

N78563806014 7/4/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කහÂRෙහේන 

Eහාරස්ථානෙP පව�ව� ලබන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% C 60%

A78563106015 7/4/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �]මෙ� 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

K78563906016 7/4/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කා:යාල Kලධා<! 

සහ පජාව ෙව�ෙව! රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

K78563906017 7/4/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව ෙව�ෙව! 

මානkක gවතාවය හා උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! 

රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

N78563806018 7/4/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ක�වස්ෙගොඩ Eහාරස්ථ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% C 60%

N78582806019 7/31/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා ගැaම

130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 130,000.00         -                   0% B 35%

H78582106020 9/25/2017

බප/ග /එ�වා�jය කsෂ්ඨ E9හෙ� �ඩා �jෙයi පැ� ෙදක;! 

සම!Eත බැ ම] ඉ� ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     500,000.00       100% O 0%



N78563806006 5/30/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

A78563106007 5/30/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ZගහEල 

උඩෙගොඩ x තෙපෝදාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

A78563106008 5/30/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ඌරාෙපොල 

zEjග මන x නාRෙ]රාරාම EහාරෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

K78563906009 6/5/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කලාක�ව! සහ 

රාජ� Kළධා�! සඳහා රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% C 60%

K78563906010 6/5/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාවෙZ සදාචාර 

ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! දැSම, ආක�ප, Vසලතා ව:ධනය ;<ම 

සඳහා ආක�ප සංව:ධන වැඩසටහ! පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% H 100%

A78582106012 6/5/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

�]මෙ� �ඩා �jය E9R ආෙලෝකය සපයා නUකරණය ;<ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     60,000.00         100% H 100%

H78561106021 7/28/2017

WP/GM/Kalagedihena M.V. - establishing a new 

electricity connection

18,846.80           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     18,846.80         100% I 100%

G78561806022 7/28/2017

WP/GM/Udammita Sri Indasara P.V. - Supply of a 

computer 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     99,800.00         100% I 100%

G78561806023 7/28/2017

WP/GM/Attanagalla Divisional Education Office - 

Supply of a fax machine

30,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%



H78563106025 8/1/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp බ ඩාර 

බටවල ෙබ ��ල Eද�ාකර ��ෙවෙ! ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% C 60%

K78582906026 7/31/2017

අ�තනග�ල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාස� අතර 

ෙවොRෙබෝ� තරඟාවRය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 50,000.00           50,000.00         100% I 100%

A78563106027 8/1/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp යjයන 

KnටWව x ජයව:ධනාරාමෙP Eහාරස්ථ ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% C 60%

F78584806028 8/12/2017

Supply of equipment for registered pre-schools in 

Attanagalla Divisional Secretariat Division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

K78563906029 8/8/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වැTij පජාවෙZ 

මානkක gවතාවය අර�S කර ගK_! රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% A 10%

K78582906030 10/19/2017

Rයාප�ංp �ඩා සමාජ අතර වයස අN�9 50 ඉහල පUණ�!ෙZ 

ෙවොRෙබෝ� තරඟාවRය සඳහා දායක�වය ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 50,000.00           -                   0% O 0%

A78563106031 9/13/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ඕෙගොඩෙපොල කහෙටෝEට, මද:ස"� සලා  දහ  පාසැ� 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

N78563106032 10/2/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp යjයන x 

ජයව:ධනාරාම Xරාණ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% A 10%

N78563806033 10/11/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

;�;�ත��ල දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% A 10%



K78563907001 3/15/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කා!තාව! හා පජාවට ජන 

සංÆතය �¦බඳ අවෙබෝධය] ලබා ` උසස් රස E!දනයට {� 

කරEම අර�S කර ගK_! සංvත රස E!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     30,000.00         100% I 100%

K78563907002 3/15/2017

කලාක�ව! ��ම� ;�ෙ  අර�s! ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  

ෙකොnඨාසෙP කලාක�ව! ඇග�ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Eම

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     110,000.00       100% H 100%

A78561107003 8/14/2017

WP/GM/Imbulgoda Vihara Mahadevi P.V. - Repairing 

of 190x20 building, 2 Nos. of 30x20 building and Repairs 

of toilets

950,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     935,666.45       98% I 100%

A78563107009 7/4/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකෙස�ව"ෙගොඩ 

Xරාණ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% Q 0%

A78563107011 7/7/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මාෙකEට x gද:ශනාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%

N78563107012 7/7/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Vඩා ෙබො�ලන x gමන 

UරkංහාරාමෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%

K78561907013 7/11/2017

Conducting Tamil medium seminar for G.C.E. (O/L) 

students in Gampaha Education Zone

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     50,000.00         100% I 100%

A78561107004 5/4/2017

WP/GAM/Indigolla Vijitha P.V. - Renovation of 

computer room as a CRC center

680,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     674,762.45       99% I 100%

K78563907005 5/17/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP  ෙජ�ශ්ඨ  Xරවැkය!ෙZ අධ�ා�_ක 

සංව:ධනය උෙදසා රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%



N78563807006 5/17/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

දහ පාස� උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

A78563107007 5/17/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ග පහ දVණ 

ගලijයාව ද �Rණ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම 

 

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00       100% I 100%

G78561807008 6/5/2017

WP/GM/Yasodara Devi Balika Maha vidyalaya - Supply 

of television for primary section 

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     50,000.00         100% I 100%

F78563807014 7/21/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අෙ�ෙසේකාරාම 

Eහාරස්ථානෙP සදාචාර ව:ධන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

G78561807015 7/28/2017

WP/GM/Ambaraluwa M.V. - Supply of office equipments

122,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561807016 7/28/2017

WP/GM/Kiridivita Gamunu K.V. - Supply of computers 

and accessories

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     199,600.00       100% I 100%

G78561807017 7/28/2017

WP/GM/Horagolla Srilanka P.V. - Supply of a 

multimedia projector and other accessories

116,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%

A78561107018 8/21/2017

WP/GAM/Indigolla Vijitha P.V. - Renovation of 

computer room as a CRC Center - Stage 02

450,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     449,662.43       100% I 100%

A78563107019 10/9/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අ»�ගම 

කළෙගTෙහේන ෙබෝeය!ෙදsය x �:වාරාම මහා Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%



F78563807020 9/20/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

A78582107021 9/27/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP යාෙගොඩ රජෙP ඉඩෙ  �ij 

x ස්ව:ණපාR ෙවොRෙබෝ� �jය ප�සංස්කරණය ;<ම හා E9R 

ආෙලෝකය සiතව සකස් ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 100,000.00         -                   0% Q 0%

F78561807022 10/31/2017

WP/GM/Yakkala Anura K.V. - Supply of Sport 

Equipment

25,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

F78561807023 10/12/2017

WP/GM/Gothami K.V. - Supply of Music instruments

75,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

A78563107024 10/4/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ග පහ පහළගම 

යටව�ත Xරාණ රජමහා Eහාරස්ථානෙP ප�සංස්කරණ කට�" k9 

;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% A 10%

K78563907025 10/16/2017

ග පහ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  පාස� ��ව�!ෙZ 

ධා�තා සංව:ධනය සඳහා දහ  �� X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K78563908001 3/15/2017

ජා-ඇළ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! Æ රස E!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

57,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

A78561108004 6/23/2017

WP/NEG/Kandana St Sebastian M.V.- Development of 

playground 

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

K78563908005 7/4/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාවෙZ ආක�ප 

සංව:ධනය හා උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! 

රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00       100% I 100%



A78563108006 7/7/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ඒකල x අ�නවාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% B 35%

K78561908007 7/10/2017

Conducting two seminars for G.C.E.(O/L) - 2017 

students in Ja-ela education division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78561908008 7/10/2017

Conducting a exam support program for grade 05 

students in Ja-ela education division

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     44,750.00         90% I 100%

A78563108009 9/28/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙrරල!ද �@ධ ¾ 

�ෙසේ �K9!ෙZ ෙදFමැ9ෙ: ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

A78563108010 9/28/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වෑවල කෙතෝRක 

ෙදFමැ9ෙ: ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

A78582108002 5/18/2017

ජා ඇල නගර සභා �ඩාංගනෙP පැkප!9 �ඩා �jෙP ඉ�� වැඩ 

Kම ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      -                   0% A 10%

A78582108003 6/5/2017

බප/zග/ බ�ව�ත මහා Eද�ාලෙP අ�ප!9 �ඩා�jය නUකරණය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 100,000.00         -                   0% A 10%

A78582108011 8/18/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij ජයx 

ගම �ඩා �jය E9R ආෙලෝකය සiතව නUකරණය ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 200,000.00         -                   0% B 35%

N78582808012 8/18/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 200,000.00         -                   0% A 10%



A78563108013 9/18/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x Eමල 

ර�නාරාම Eද�ා Kවාස මහ ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

K78561908014 10/12/2017

Conducting a self-employment training programme to 

under-privileged women in Ja-ela divisional secretariat 

through non- formal education unit

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

F78582808015 10/25/2017

ජා ඇල නගර සභා �ඩා �jයට අවශ� උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 200,000.00         -                   0% A 10%

K78563908016 10/27/2017

ජා�ක ආග_ක උ�සව හා බැY� සංස්කෘ�කාංග gර]ෂණය හා 

ජනගත ;<ෙ  අර�s! ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 

;"� බැ�ම"! ප�ඛ ජනතාව ෙව�ෙව! සා පදා�ක න�ත� 

උ�සවය] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

A78563108017 10/30/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ඒකල ශා. මැ�F 

ෙ@වස්ථානය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

K78563909001 3/8/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ කලා Vසලතාවය! හා රසාස්වාදන හැ;යාව! ඉහළ 

නැංUෙ  අර�s! රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

64,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 64,000.00           64,000.00         100% I 100%

K78563909002 3/8/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ත�ණ ත�sය! හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ෙව�ෙව! සා පදා�ක ෙගො]ෙකොළ 

කලාව �¦බඳ දැ�ම ලබා `ෙ  අර�s! වැඩසටහන] පැවැ�Uම

17,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 17,500.00           17,400.00         99% I 100%

K78563909003 3/8/2017

ආග_ක උ�සව හා බැYS සා පදා�ක කලාව! පව:ධනය ;<ෙ  

අර�s! ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

 ද�ව! හා පජාව සහභාv කර ගK_! ෙපොෙසො! බැ� Æ 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම.
62,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 58,870.00           58,870.00         94% I 100%

N78563809009 8/14/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp හැදල Xරාණ 

EහාරෙP x ඉ!දරතන ඉං¥k දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% B 35%



N78563809010 6/14/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp උස්වැටෙක�යාව 

X�9ගම ජයÏ�යෙF�ල x ශාක��s Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 39,847.00           39,847.00         100% I 100%

A78563109011 6/14/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වැRසර 

ග�උ��ට x ච!දාරාම EහාරෙP x ස �@ධාෙලෝක දහ පාසෙ� 

දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:දනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා`ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

A78563109012 6/14/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ම�"මගල x 

තෙපෝවනාරාම Xරාණ EහාරෙP x ×යද:ශණ දහ  පාසෙ� දහ  

පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:දනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා`ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 19,320.00           19,320.00         97% I 100%

A78563109013 9/7/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අවරෙකො�ව x 

gධ:ශණ Eහාරස්ථානෙP ජානÖ:� දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල 

සංව:දනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 29,440.00           29,440.00         98% I 100%

A78563109015 6/14/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp නව මහර x 

ෙබෝeරාජ EහාරෙP ෙබෝeරාජ දහ පාසෙ� දහ  පාස� 

ෙගොඩනැv�ල සංව:දනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා`ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 19,320.00           19,320.00         97% I 100%

A78563109016 9/7/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ව�තල මාෙබෝල 

� ආෙරෝග� ෙ@වමාතා ෙ@වස්ථානෙP ආෙරෝග� ෙ@වමාතා දහ  

පාසෙ� දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:දනය ;<ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 29,440.00           29,440.00         98% I 100%

F78563809017 7/14/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ම�"මගල � 

හෘදය ෙදFමැ9ෙ: දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 199,747.35         199,747.35       100% I 100%

A78582109004 4/26/2017

ග පහ ව�තල රජෙP ඉඩෙ  �ij ß!ෙක!ද Ï�යබ ඩාර �ඩා 

�jය වැT��* ;<ම

2,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 2,000,000.00      -                   0% H 100%

D78561109005 5/18/2017

WP/NEG/Uswetakeiyawa St Mary s M.V. - Development 

of entrance Road

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     499,056.09       100% I 100%



K78563909007 7/31/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  පාස�i දහ  පාස� 

��ව�! සඳහා �� X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 150,000.00         -                   0% A 10%

G78561809018 10/24/2017

WP/KE/Nayakakanda Archbishop M.V. - Supply of 

computer

125,750.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

F78561809019 7/28/2017

WP/KE/Nayakakanda Archbishop M.V. - Supply of 

office equipment

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78563909021 8/25/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව ෙසෞ!ද:යා�මක 

රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! සාiත� හා සංÆත රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 0% O 0%

K78561909022 9/6/2017

Conducting seminars for G.C.E. A/L students in Wattala 

education division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

F78563809024 10/11/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ß!ෙක!ද 

Xෂ්පාරාම Eහාරස්ථ x ධ:මපාල දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

A78563109025 10/11/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x gගත 

ධ _කාශමෙP x gගත දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

K78563910001 3/8/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ට 

ජන සංÆතය �¦බඳ අවෙබෝධය ලබා` උසස් රසE!දනය {� 

කරEෙ  අර�s! ජන සංÆතය �¦බඳ රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
64,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     64,000.00         100% I 100%

K78563910002 3/8/2017

ආක�ප හා අධ�ා�_ක සංව:ධනය, උසස් රසE!දනයට {� කරUම 

අර�S කර ගK_! මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 

කා!තාව! හා පජාව සඳහා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම.
12,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     12,000.00         100% I 100%



K78563910003 3/8/2017

ආග_ක උ�සව හා බැYS සා පදා�ක කලාව! පව:ධනය ;<ෙ  

අර�s! මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

දහ  පාස� ද�ව! ෙව�ෙව! ෙපොෙසො! බැ� Æ වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම.
64,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     58,000.00         91% I 100%

A78563110006 6/16/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පස්ග මන x 

gමනාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% C 60%

N78561810007 6/23/2017

Supply of School learning materials to the low income 

family students in Mahara divisional secretarial in 

Kelaniya Education Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

A78561110008 6/23/2017

WP/KELA/Buthpitiya M.V.- Development of playground 

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     98,517.50         99% I 100%

A78561110004 5/4/2017

WP/KELA/Siyane Neelammahara P.V. - Repairing of 

roof of 110x30 building

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     45,515.80         91% I 100%

G78561810005 5/8/2017

WP/KELA/Kahatana K.V. - supply of 5 computers

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561810009 7/28/2017

WP/KE/Kadawatha Vidyaloka M.V. - Supply of Duplo 

machine

450,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     450,000.00       100% D 80%

G78561810010 10/24/2017

WP/KE/Kibulgoda P.V. - Supply of a photocopy machine

154,445.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

F78584810011 8/12/2017

Supply of equipment for selected registered pre-schools in 

Mahara Divisional Secretariat Division

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%



A78563110012 8/29/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp බලEල x 

gද:ශනාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

G78561810013 10/24/2017

WP/KE/Enderamulla Sri Rahula K.V. - Supply of 

Photocopy machine

155,805.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

A78563110014 9/18/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp උ��ල උ"ර Xන� 

ව:ධනාරාමය Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

K78561910015 10/6/2017

Conducting a sari designing training program through 

non-formal education unit for women in Mahara 

Divisional Secretariat

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

A78582110016 10/9/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP බප/කැළ/වෑබඩ උ"ර Eද�ා`ප 

මහා Eද�ාලෙP �ඩා �jය සකස් ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 200,000.00         -                   0% Q 0%

F78563810017 10/11/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 9ර�jය x 

ශාක�kංහාරාම Eහාරස්ථ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

F78563810018 10/11/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp  දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

H78563110019 10/12/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ද��jය x 

Kෙ]තාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

H78563110020 10/16/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp බලEල x 

gද:ශනාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%



K78563910021 10/16/2017

මහර  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා සංÆත හා 

සාiත� රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

F78563810022 10/16/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ඉkපතන x 

ස ෙබෝe Eහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

F78563810023 10/16/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ඌ�වල 

නැ9!ග�ව සභාව ප!සල Eහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

A78561111004 6/29/2017

WP/GM/Anuragoda K.V. - Repairing of 80x20 building

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     955,662.91       96% I 100%

A78563111005 6/22/2017

ෙදො ෙප පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp k� 

Eg@ධාරාමෙP ඉ� ෙකරන නව �9මැ9ෙ: වැඩකට�" සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% A 10%

N78563811008 6/22/2017

ෙදො ෙප පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

A78563111014 6/23/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙදකටන x 

Eg@ධාරාම Eහාරස්ථානය සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

N78563811015 6/23/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාසැ� 

සඳහා �� ෙ ස ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     194,055.75       97% I 100%

K78561911016 7/10/2017

Conducting a training program on social rituals and 

social behavior for school principals in Dompe Education 

Division  

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%



K78563911001 5/3/2017

කලාක�ව! ඇගÑම "R! කලා හා සාiත� ]ෙෂේතය gර]°ත 

;<ෙ  අර�s! ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 

කලාක�ව! ඇගÑෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

21,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     20,400.00         97% I 100%

K78563911002 5/3/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා Xස්තකාල සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

85,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     79,465.75         93% I 100%

K78563911003 5/3/2017

ෙදො ෙr පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP එ¦මහ! kර කදNෙරi 

�දEය! සඳහා උපෙ@ශනා�මක Æත රස E!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

36,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     34,430.00         96% I 100%

A78563111006 5/25/2017

ෙදො ෙප පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x ෙබෝe 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

K78563911007 5/25/2017

ජනතාව උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! ෙදො ෙප 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා gභාEත Æ රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% C 60%

A78563111010 5/30/2017

ෙදො ෙප පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp zගහව�ත, 

චංකමනාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% C 60%

N78582811013 6/5/2017

ෙදො ෙප පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩාභා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr 100,000.00         -                   0% B 35%

F78561811017 7/28/2017

WP/GM/Meryland K.V. - Supply of furniture and 

equipment 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561811018 7/28/2017

WP/GM/Wathurugama M.V. - Supply of a multimedia 

projector with screen

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%



K78563912002 3/8/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ 

කලා Vසලතා පව:ධනය ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% A 10%

K78563912003 3/8/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා සංස්කෘ�කාංග 

හා ජන �ඩා ඇ"ළ� සා පදා�ක අ»� අN�9 වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     90,000.00         100% I 100%

A78561112004 5/4/2017

WP/Kela/Sri Pemananda m.v. - Repairing of roof of 

Science laboratory

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,171,550.01    98% I 100%

F78561812005 7/28/2017

WP/GM/Ovitigama Bodhiraja M.V. - Supply of furniture 

and equipment 

260,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

F78561812006 7/28/2017

WP/KE/Biyagama M.M.V. - Supply of furniture

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

K78561912007 7/28/2017

Conducting an entertainment program for pre-school 

teachers and children in Biyagama Education Division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

G78561812008 7/28/2017

WP/KE/Biyagama M.M.V. - Supply of a photocopy 

machine

122,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561812009 7/28/2017

WP/KE/Sapugaskanda M.V. - Supply of a photocopy 

machine

122,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

N78561812010 7/28/2017

Supply of school learning materials to the low income 

family students in Biyagama Education Division

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%



A78563112011 8/1/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp kයඹලාෙrව�ත 

x ස ෙබෝe Eහාරස්ථානෙP ධ:ම ශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� වැඩ 

Kම ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     180,000.00       90% I 100%

A78563112012 9/20/2017

wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp kයඹලාෙrව�ත 

ස ෙබෝe Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% H 100%

K78561912013 10/12/2017

Conducting a seminar for G.C.E. O/L students in 

Biyagama Education Division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78563912014 10/24/2017

ජා�ක සංi�යාව ඇ� ;<ෙ  අර�s! wයගම පාෙ@Aය ෙ�ක  

ෙකොnඨාසෙP ත�ණ පජාව සඳහා ජා�ක සංi±යාෙF Æතමය 

සංස්කෘ�ක ක�කාවත යන වැඩසටහන පැවැ�Uම

48,100.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%

K78563913001 8/23/2017

සා පදා�ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය ;<ෙ  අර�s! කැළsය 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා ත�ණ 

පජාව ස බ!ධ කර ගK_! දහඅටස!K ශා!� ක:මය �¦බඳ 

දැ�ව� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     50,000.00         100% I 100%

K78563913002 3/23/2017

කැළsය පාෙඳේAය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ජනතාවෙZ හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ෙZ ෙසෞ!ද:යා�මක හැ;යාව! ව:ධනය ;�ම 

උෙදසා රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

D78561113004 6/14/2017

WP/KELA/Dippitigoda R.C.P.V. - Development of 

school premises 

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

D78561113005 6/14/2017

WP/Kela/Wedamulla m.v. - Development of entrance 

road

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

A78563113007 9/29/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක   ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කැළsය, 

වැRVWර ෙගෝනග පල පාර, සංඝාරාම Eහාරස්ථානය සංව:ධනය 

;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%



A78563113008 6/16/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp zග�ව පාර, 

පෑRයෙගොඩ,x ධ:ම Eජයාරාමය සංව:ධය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     49,850.00         100% I 100%

N78561613010 7/4/2017

Supply of Sport Equipment for selected schools in 

Kelaniya Education Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

A78563113011 7/7/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp iW�ම�ෙගොඩ 

gද:ශන මාවත x gද:ශන මහා EහාරෙP දහ  පාසලට ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

K78561913012 7/10/2017

Conducting a seminar on maths and science for G.C.E. 

O/L (2017) students in Kelaniya Division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     94,858.00         95% D 80%

A78582113003 5/18/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

වරාෙගොඩ මහජන �ඩාංගනය වැT��S ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය 1,000,000.00      -                   0% A 10%

N78563913013 10/16/2017

සා පදා�ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය ;<ෙ  අර�s! කැළsය 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා පජාව 

ස බ!ධ කර ගK_! දහඅට ස!K ශා!� ක:මය] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය 0% O 0%

F78563813014 10/2/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පෑRයෙගොඩ 

zගහව�ත, gධ:මාරාම Eහාරස්ථානෙP x gච�ෙතෝදය දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා `ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

A78563113015 9/20/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp zගහව�ත 

පෑRයෙගොඩ gධ:මාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

A78563113016 10/2/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක   ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කැළsය 

kංහාර��ල, කැළsය k�මාවත, x ෙබෝe Eහාරය සංව:ධනය ;<ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     49,800.00         100% I 100%



K78563913017 10/11/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  පාස� ��ව�! 

සඳහා දහ  �� X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

A78563113018 10/11/2017

කැළsය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x ස්ව:ණ 

�ලකාරාම Eහාරස්ථානෙP x කල�ාෙනෝද� දහ  පාසෙ� 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

A78582121002 3/16/2017

ෙකොළඹ �ස්´] �ඩා Kලධා� කා:යාලය අ��වැTයා ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

A78561121003 10/19/2017

WP/COL/St.Annes M.V.- Repairing of library building

1,014,528.91      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,014,528.91    100% I 100%

G78525121006 7/14/2017

බස්නාiර පළා� ෙතොර"� තා]ෂණ ස ප� සංව:ධන ආයතනෙP 

ෙසේවා කට�" පව:ධනය සඳහා වා� සzකරණ ය!ත _ල`ෙගන සE 

;<ම

1,300,650.00      අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන -                     1,300,650.00    100% I 100%

G78525121007 7/14/2017

බස්නාiර පළා� ෙතොර"� තා]ෂණ ස ප� සංව:ධන ආයතනෙP 

ෙසේවා කට�" පව:ධනය සඳහා E9R ජනක ය!තය] _ල`ෙගන 

ස්ථාපනය ;<ම

3,362,600.00      අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන -                     3,362,600.00    100% C 60%

A78525721008 9/25/2017

බස්නාiර පළා� ෙතොර"� තා]ෂණ ස ප� සංව:ධන ආයතනෙP 

ෙගොඩනැvR වල ¡!ත ආෙ�ප ;<ම

1,171,586.88      අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන -                     1,171,586.88    100% I 100%

A78525721009 9/25/2017

බස්නාiර පළා� ෙතොර"� තා]ෂණ ස ප� සංව:ධන ආයතන 

ප�ශෙයi අභ�!තර �Eg  මා:ග අ»�වැTයා හා සංව:ධනය ;<ම

1,060,863.62      අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන -                     1,060,863.62    100% H 100%

A78563121012 6/16/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොටෙහේන x 

පරමාන!ද ධ:ම Eද�ාලෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 99,650.00           99,650.00         100% I 100%



A78563121022 6/21/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙ@වස්ථාන 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,340.00         199,340.00       100% A 10%

F78563821023 7/14/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

K78563921010 4/24/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශය "ළ දහ  අධ�ාපනය ලබන 

ද� දැ�ය!ෙZ නායක�ව ල]ෂණ ඔrනැංUෙ  අර�s! උ"� 

ෙකොළඹ හා මැද ෙකොළඹ පාෙ@Aය ශාසනාර]ෂක බලම ඩල වලට 

අය� �ෂ� නායක නා�කාව! සඳහා �ෂ� නායක X{S වැඩ��ව] 

පැවැ�Uම
145,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 144,737.00         144,737.00       100% I 100%

F78561121011 5/4/2017

WP/CO/Clifton B.M.V. - Supply of four canopies

280,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     279,000.00       100% I 100%

K78563921014 5/17/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සඳහා ජන Æ ආxතව රසE!දන Æ වැඩ��ව] 

පැවැ�Uම

 
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

N78563821015 5/25/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp උ"� ෙකොළඹ 

i!9 ප�පාලන සංගමය මv! පව�ව� ලබන දහ  පාසල සඳහා 

Xස්තකාල ෙපො� ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 198,720.00         198,720.00       99% I 100%

A78563121016 5/25/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp නවග Xර x 

��"Vමා� අ ම! ෙකෝEෙලi ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,950.00         199,950.00       100% I 100%

K78563921017 5/25/2017

කලාක�ව! ඇගÑම "R! කලා ]ෙෂේතය නගා k�Uම සහ 

gර]°ත ;<ෙ  අර�s! ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 

ෙදමළ කලාක�ව! ඇගÑම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00       100% A 10%

A78582121018 6/5/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 02 ස්�ව:n U�ය 

අංක 41/32 B දරණ ස්ථානෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij අ:ශා� ළමා 

�ඩාංගණය වැT��S ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 200,000.00         200,000.00       100% I 100%



N78582821019 6/5/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,150.00         199,150.00       100% I 100%

K78582921020 6/5/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා පාප!9 X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,587.00           49,587.00         99% I 100%

K78582921021 6/5/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,587.00           49,587.00         99% I 100%

G78525121024 7/18/2017

බස්නාiර පළා� ෙතොර"� තා]ෂණ ස ප� සංව:ධන ආයතනෙP 

ෙසේවා කට�" පව:ධනය සඳහා නව ප�ගණක Eද�ාගාරය] ස්ථා�ත 

;<මට අවශ� ප�ගණක හා උපාංග _ල` ගැaම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන -                     1,500,000.00    100% H 100%

H78561121026 7/20/2017

WP/CO/ Al Hikma V. - development of school play 

ground

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

F78561821028 8/1/2017

WP/CO/Wolvendhal B.M.V. - Supply of steel cupboards

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78536921029 7/31/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙයෞවන සමාජ 

සඳහා නායක�ව X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00         -                   0% B 35%

G78536921030 7/31/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙයෞවන සමාජ 

සඳහා ප�ගණක ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 200,000.00         -                   0% B 35%

F78561821031 8/17/2017

WP/CO/St. Joseph s College - Supply of furniture

305,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%



G78561821032 9/18/2017

WP/COL/Sangamiththa V. - Supply of Computers

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

F78563821033 9/20/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 14 x 

gද:ශනාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

A78525721034 9/27/2017

බස්නාiර පළා� ෙතොර"� තා]ෂණ ස ප� සංව:ධන ආයතන 

ප�ශෙයi අභ�!තර �Eg  මා:ග අ»�වැTයා හා සංව:ධනය ;<ම 

- අ�යර ii

400,000.00         අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන -                     400,000.00       100% A 10%

A78525721035 10/2/2017

බස්නාiර පළා� ෙතොර"� තා]ෂණ ස ප� සංව:ධන ආයතනෙP 

ෙගොඩනැvR වල ¡!ත ආෙ�ප ;<ම II අ�යර

370,000.00         අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන 0% O 0%

A78563121036 10/12/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 02 

�ණව:ධනාරාම දහ  පාසෙ� ෙදමහ� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F78561822001 3/7/2017

WP/Jaya/ Henry Olkott M.V. – Supply of Furniture

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%

A78563122004 6/21/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ෙකොjකාව�ත x නාග�]ඛාරාම Eහාරස්ථානෙP සංව:ධන කට�" 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

A78582122003 9/7/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

ම�Xර �ඩා �jෙයi �ඩා භා ඩ ගබඩාව] සකස් ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙ�ක  - 

ෙකොjකාව�ත

 ��ෙ��යාව 

පාෙ@Aය 

සභාව 500,000.00         -                   0% B 35%

K78563922002 5/18/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ ආක�ප, K:මාණා�මක හැ;යාව! හා ෙ�ඛණ 

Vසලතාවය ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! ෙ�ඛක පව:ධන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     140,000.00       100% I 100%



N78563822005 8/1/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  

පාස� Xස්තකාල සඳහා දහ  ෙපො� ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% A 10%

A78563122006 9/20/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

කලEjෙගොඩැ�ල Xරාණ Eහාරස්ථානෙP Eහාරස්ථ ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

K78561922007 9/26/2017

Intellectual Development program for A/L students in 

Kolonnawa Education Division

60,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78561922008 9/26/2017

Conducting a revision program for O/L students in 

Kolonnawa Education Division

40,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

F78582822009 9/27/2017

ෙකොෙළො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ෙව!නව�ත �න�ට� �ඩා සමාජය සඳහා �ඩා භා ඩ හා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 50,000.00           -                   0% A 10%

F78582822010 10/19/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 

09, ෙදමටෙගොඩ ෙකොෙලො!ස් �ඩා සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා 

`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% O 0%

A78561122011 10/27/2017

WP/JAYA/ Sri Rahula Maha Vidyalaya - Repairing of 

toilets

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

K78563923001 3/8/2017

ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ත�ණ ත�sය! 

ෙව�ෙව! kනමා Eෂයය  �¦බඳ අවෙබෝධය] ලබා`ෙ  අර�s! 

වැඩ��ව] පැවැ�Uම

35,800.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     35,800.00         100% I 100%

K78563923002 3/8/2017

ආක�ප සංව:ධනය, උසස් රසE!දනයට {� කරUම අර�S කර 

ගK_! ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කා!තාව! 

සඳහා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

22,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%



K78563923003 3/8/2017

ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ත�ණ ත�sය! හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ෙව�ෙව! ජන Æ X{S වැඩ��ව] 

පැවැ�Uම

44,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     44,500.00         100% I 100%

K78563923004 3/8/2017

ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ත�ණ ත�sය! හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ෙව�ෙව! pත කලා X{S වැඩ�වව] 

පැවැ�Uම

37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N78563823006 5/17/2017

ෙකොnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp 

දහ  පාස� සඳහා rලාස්j] X� ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

K78561923008 8/23/2017

Conducting a cultural program (Gammadu shanthi 

karmaya) for academics of drama and theatre in 

Jayawardenapura Education Zone

560,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78561923009 10/11/2017

Conducting seminars for O/L students in Sri 

Jayawardenapura Education Zone

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

H78563123010 10/16/2017

ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ෙZෙගොඩ 

ගංෙගොඩEල gභදාරාම EහාරෙP ෙ:වත දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

K78536923011 10/30/2017

ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ත�ණ ත�sය! සඳහා 

ෙයෝÆ X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

K78563923012 10/31/2017

x ජයව:ධනXර ෙකෝnෙn පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  

පාස� පාථ_ක අංශ ��ව�! සඳහා �� X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

D78561124001 4/3/2017

WP/JAYA/Philip Thilakawardhana M.V. - Development 

of entrance road 

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%



K78563924019 6/21/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය! හා 

පජාවෙZ රසE!දනයට හා මානkක gවය ඇ� ;<ෙ  අර�s! 

ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

N78563924020 6/21/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP සා පදා�ක හා අෙනV� 

කලා ක�ව! ඇගÑෙ  උෙළල] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

N78561824021 6/30/2017

WP/JAYA/Korathota Sri Somananda Vidyalaya - Supply 

of Computers

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     50,000.00         100% I 100%

A78563124023 7/4/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp තලංගම උ"ර 

ßනැj VWර Xරාණ Eහාරස්ථානෙP ධ:මශාලා ම!eරය ශම පදනම 

මත සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% C 60%

A78563124024 7/4/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කහ!ෙතොට x 

අභය සමාe Eහාරස්ථාන �9ෙගය ශම පදනම මත සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% D 80%

A78563124025 7/4/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp බ�තර��ල 

ෙකොරාෙF x Eජය gමනාරාම Eහාරස්ථ ෙබෝeඝරය ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

F78561824027 7/7/2017

WP/JAYA/Munidasa Kumarathunga Vidyalaya - Supply 

of Plastic Chairs

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

A78563124012 9/19/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මාලෙ� 

gkලාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

A78563124013 7/18/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙහෝක!දර 

ඇව�ෙහේන ෙබෝeව:ධන EහාරෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% D 80%



G78561824003 5/18/2017

WP/JAYA/Korathota Somananda V. - Supply of a 

computer and other related equipment

120,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     120,000.00       100% I 100%

A78563124004 5/17/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වැRiඳ Xරාන 

Eහාරස්ථානය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% C 60%

N78563824007 5/25/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp බ�තර��ල 

ජය!�Xර ෙබෞ@ධ ම!�ර දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

N78563824009 5/25/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොතලාවල 

සංඛ�nj දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% C 60%

N78563824010 5/25/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අ"�v�ය 

ත��යාවල k� න!දාරාම දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% C 60%

N78563824011 5/25/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වැRiඳ Xරාණ Eහාරස්ථ 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

A78563124014 9/20/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මාළෙ� 

gkතXර අෙශෝකාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

N78561824015 5/26/2017

WP/JAYA/Sri Sudharshana Vidyalaya - Supply of 

Musical Instruments for Band

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

N78582824016 6/5/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ඔ�වල ෆ්ලව: ෙබෝ�ස් 

�ඩා සමාජයට අවශ� �ඩාභා ඩ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 25,000.00           -                   0% B 35%



K78561924018 6/5/2017

WP/JAYA/Mahamathya vidyalaya athurugiriya - 

Conducting a training program for prefects

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

A78563124030 7/19/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දැTග�ව 

මා{ංගල Xරාණ Eහාරස්ථානෙයi ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

K78561924031 7/26/2017

Conducting a capacity development programme for the 

principles and teachers in Kaduwela Education Division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

F78563824032 8/8/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp තලාෙහේන 

ෙබෝe�]ඛාරාම දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% D 80%

K78563924033 8/15/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන පාථ_ක 

ද�ව!ෙZ සහ ��ව�! රස E!දනයට {� කරUම, K:මාණA³ 

හැ;යාව! ව:ධනය ;<ම හා අභාවයට යන ෙ@Aය සංස්කෘ�ය නව 

පරXර ෙවත පචRත ;<ෙ  අර�s! සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     140,000.00       100% I 100%

A78563124034 10/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp තලංගම දVණ 

පැලව�ත ම�රපාද ��ෙව! Eහාරස්ථානෙP සංව:ධන කට�" 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

G78561824035 9/18/2017

WP/JAYA/Kalapaluwawa Sri Siddhartha M.V. - Supply 

of a sound system

114,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

F78563824036 9/20/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x E�තාරාම 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F78582824037 9/27/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp බ�තර��ල, 

ප!K�jය පාර,173 i බ�තර��ල �ඩා සමාජය සඳහා �ඩා 

භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 50,000.00           -                   0% O 0%



A78563124038 10/11/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දVS තලංගම 

පැලව�ත ´�ටක ධ:මායතනෙP සංඝාවාස ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

A78563124039 10/11/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පහළෙවල පාර 

x ධ:මාෙලෝක ෙබෞ@ධ Eහාරස්ථානෙP සංඝාවාස ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F78563824040 10/11/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දVS තලංගම, 

බ�තර��ල x gද:ශනාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

K78584824041 10/16/2017

Conducting a capacity development programme for pre-

school teachers in Kaduwela D.S. Division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     100,000.00       100% I 100%

N78563124042 10/12/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක�ෙවල 

ෙකොතලාවල ග�ල Eහාරස්ථානෙP සංව:ධන කට�" සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

N78563825001 8/29/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP, ෙ@Aය සංස්කෘ�කාංග 

gර]°ත ;<ම, සමාජෙP 9රස් U යන ශා!�ක:ම ජනතාවට 

රසE�මට අවස්ථාව සැලyම  හා ෙ@Aය කලාංග ම" පරXරට දායාද 

;<ම උෙදසා ෙකොෙහොඹකංකා�ය ශා!�ක:මය] පැවැ�Uම
448,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     448,000.00       100% I 100%

K78563925002 9/12/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාවෙZ හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ෙZ Vසලතා වැT ��S ;<ෙ  අර�s! ෙකj නාට� 

තරඟාවRය] පැවැ�Uම

195,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     130,000.00       67% D 80%

N78561825005 6/23/2017

WP/JAYA/ Kottawa Dharmapala Vidyalaya - Supply of 

plastic chairs

90,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

F78561825006 7/7/2017

WP/JAYA/ Vidyakara Balika Vidyalaya - Supply of 

stools for science lab

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     50,000.00         100% I 100%



N78582825007 10/27/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 125,000.00         -                   0% A 10%

A78563125003 5/9/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොnටාව 

ප!K�jය ෙහල! රණවක උපාkකා ආරාමෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% Q 0%

A78582125004 8/16/2017

බප/ ජය/මහරගම Eද�ාදාන මහා Eද�ාලෙP �ඩා �jෙයi ක�ග� 

පැ� බැ ම] ඉ�;<ම හා �ඩා �jෙයi අෙනV� වැT ��S ;<  

k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 200,000.00         -                   0% O 0%

K78563925008 7/19/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වැTijය! සඳහා 

රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% D 80%

N78582825009 8/7/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp තලව"ෙගොඩ 

Íබ:Z �ඩා සමාජය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

A78563125010 8/25/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp තලප��jය x 

ෙබෝe�]ඛාරාම මහා Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

K78563925011 8/14/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කලායතන වල 

kg ද�දැ�ය!ෙZ  රසE!දනා�මක හා කලා Vසලතාව! ව:ධනය 

;<ෙ  අර�s! රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

F78563825012 8/14/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp k�න!ද 

ෙජෝ�කාරාම Eහාරස්ථානෙP k� පඥ්ෙඥෝදය දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා `ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

A78582125013 8/18/2017

මහරගම, කල�ෙගොඩ, නගර සභා �ඩා �jය වැT��S ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 200,000.00         -                   0% A 10%



F78563825014 8/25/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

K78563925015 8/25/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාවෙZ හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! සාiත� 

හා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

K78563925016 8/29/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව ෙව�ෙව! 

රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00         100% I 100%

F78582825017 9/27/2017

මහරගම නගර සභාව මv! පාලනය වන උද�ාන මාවෙ� ව�ායාම 

මධ�ස්ථානය සඳහා අවශ� ව�ායාම කnටල ලබා `ම

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 100,000.00         -                   0% B 35%

N78561625018 10/24/2017

WP/JAYA/Chandrarathna Manawasinghe Vidyalaya - 

Supply of sports equipment

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

K78563926001 3/23/2017

ර�මලාන පාෙඳේAය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාථ_ක අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ෙZ මානkක සංව:ධනය හා කලා Vසලතා නැංUෙ  

අර�s! pත කලා වැඩ��ව] පැවැ�Eම

14,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     14,200.00         100% I 100%

K78563926002 3/23/2017

සංÆත රසාස්වාදය "R! මානkක ෙසෞඛ� නැංEෙ  අර�s! 

ර�මලාන පාෙඳේAය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ග:භa මFව�! 

ෙව�ෙව! රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Eම

49,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,500.00         100% I 100%

K78563926003 3/23/2017

ර�මලාන පාෙඳේAය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

ප�ඛ පජාව ඉල]ක කර ගK_! ෙ�ඛක�ව හැ;යා පව:ධන 

වැඩ��ව] පැවැ�Uම

40,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%

K78563926004 3/23/2017

ර�මලාන පාෙඳේAය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙයෞවන පජාවෙZ හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ රසඥතාවය හා ෙසෞ!ද:යා�මක 

හැ;යාව! ව:ධනය ඉල]ක කරගK_! නාට�කරණය �¦බඳ 

පාෙයෝvක X{S වැඩ��ව] පැවැ�Uම
33,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     33,000.00         100% I 100%



G78561826005 5/18/2017

WP/PILI/Lalith Ethulathmudali V. - Supply of five 

computers

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     484,996.25       97% I 100%

N78582826006 7/27/2017

ර�මලාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 100,000.00         -                   0% D 80%

K78582926007 7/27/2017

ර�මලාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

වල �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා Vසලතා පව:ධනය ;<ම සඳහා 

�කn තරගාවRය] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 100,000.00         -                   0% O 0%

F78561826008 7/27/2017

WP/PILI/Lalith Ethulathmudali V.- Supply of furniture

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     200,000.00       100% I 100%

A78561127001 10/27/2017

WP/Pili/St. John s College (Nugegoda) Repairing of 

70x25 two storied building

940,813.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     940,812.80       100% I 100%

K78563927002 5/5/2017

දහ  අධ�ාපනය ලබන ද�ව! දහ  �ණධ:ම වR! හා k�� E�� 

ආක�ප ව:ධනය මv! �ණා�මක සහ Eනයා�Éල ෙපෞ�ෂය;! 

ෙහw ශ]�ම� නායකය! wi ;<ෙ  අර�s! ෙදiවල පාෙ@Aය 

ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP දහ  පාස� kg!ට X{S වැඩ��ව] 

පැවැ�Uම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     50,000.00         100% I 100%

K78563927003 5/5/2017

ෙදiවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ජනතාව හා අධ�නය ලබන 

ද�ව! සඳහා සා පදා�ක පැරs ජන Æ සාiත� කලාව �¦බඳව 

අවෙබෝධය] ලබා ` එය සංස්කරණය ;<ෙ  අර�s! ජන Æ 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
48,400.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     48,400.00         100% I 100%

K78563927004 9/11/2017

ෙදiවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද� 

දැ�ය! උසස් රසE!දනයට {� කරUම සහ කලා Vසලතාවය! 

නැංUෙ  අර�s! �දා නාට� කලාව �¦බඳ වැඩ��ව] පැවැ�Uම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     35,000.00         100% I 100%

N78563828006 7/4/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 202,200.00         200,000.00       100% I 100%



A78563128007 7/4/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp Eහාරස්ථාන වල 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 199,989.00         199,989.00       100% I 100%

A78563128008 7/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙමෝදර �. �ෙසේවාස් 

�KY!ෙZ ෙදවස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,779.79           49,779.79         100% I 100%

K78563928001 5/17/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! සඳහා ජන Æ ආxතව රසE!දන Æ වැඩ��ව] 

පැවැ�Uම

 
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% A 10%

N78563828002 5/30/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 98,174.02           98,174.02         98% I 100%

A78563128003 5/30/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x කEධජ 

භාවනා $ලාස්ථ k�ෙසේන ධ:ම ම!�රෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,599.80           49,599.80         99% I 100%

A78563128004 5/30/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ඉ±බැ@ද 

gධ:මාර�නාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,989.00           99,989.00         100% I 100%

N78582828005 8/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩාභා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         -                   0% C 60%

A78563128009 7/19/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙමොර�ව 

ල]ෂප�ය ]ෙෂේතාරාමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,508.93           99,508.93         100% I 100%

A78563128010 7/19/2017

ෙමොර�ව  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙමොර�ව 

ෙමෝ�ෙr ගංගාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,960.47           99,960.47         100% I 100%



K78536928011 7/31/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙයෞවන සමාජ 

බලම ඩලය සඳහා X{S  හා රස E!දන වැඩසටහ! පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         -                   0% A 10%

K78536928012 7/31/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ප�ංp අN�9 18 � 35 � 

අතර ත�ණ ත�sය! සඳහා රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         -                   0% A 10%

A78563128013 8/14/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක�ද��ල 

XRනතලාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 29,759.93           29,759.93         99% I 100%

N78582828014 8/17/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ප�ංp ජා�ක, පළා� හා 

�ස්´] මnටම Kෙයෝජනය කරන �ඩක �Tකාව! සඳහා �ඩා 

භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         -                   0% B 35%

A78563128015 8/28/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අ�ලාන 

ආන!ද Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

;<ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,870.16         100% I 100%

H78563128016 10/17/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක�බැ@ද 

ෙ@වාල පාර x ඥාණ Eමලාරාමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% A 10%

H78563128017 10/17/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අ�ලාන 

උ���ල x ආන!ද ෙබෝe Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% A 10%

K78561928018 10/17/2017

Conducting a capacity development programme for O/L 

students of Moratuwa M.V.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

N78561829007 6/15/2017

WP/PILI/Dharmasena Atigala Balika Vidyalaya - Supply 

of a Desk Computer

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     96,999.25         97% I 100%



N78561829008 6/15/2017

WP/PILI/Wewala Ananda Samarakon Vidyalaya - 

Supply of a desk computer

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     96,999.25         97% H 100%

K78563929009 6/21/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ හා 

පජාවෙZ රසE!දන හා මානkක gවය ඇ� ;<ෙ  අර�s! 

ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk Æ රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% H 100%

K78563929010 6/21/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP වැTij උ�තමාචාර 

උෙළලට සමගාzව සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% H 100%

K78563929011 6/21/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙජ�ශ්ඨ Xරවැkය! හා 

පජාවෙZ රසE!දන හා මානkක gවය ඇ�;<ෙ  අර�s! වැTij 

�යාකාරක  Eදහා ද]වන ෙබො9 බැ� Æ පසංගය] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

A78582129013 6/30/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

හැTගම kංහ පජා ම ඩල ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jය E9R ආෙලෝකය 

සiතව වැT��S ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 200,000.00         -                   0% A 10%

H78582129015 7/4/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

�¦ය!දල මාක!දන , නව සමv �ඩා ම ඩපෙP ඉ�� වැඩ 

ෙකොටස් Kම ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 500,000.00         -                   0% O 0%

K78563929002 5/12/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  පාස� අධ�ාපනෙP 

�ණා�මක බව වැT��S ;<ෙ  අර�s! දහ  පාස� ��ව�! 

ඇගÑෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

145,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     145,000.00       100% I 100%

N78563829003 9/11/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp දහ  

පාස� සඳහා rලාස්j] X� ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

N78563829005 5/26/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ෙමොරෙගොඩව�ත ෙ@වාන!ද දහ  පාසල සඳහා දහ පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00         100% I 100%



N78563829006 6/5/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x ෙපේමරතන 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% C 60%

N78563829016 8/1/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

Xස්තකාල සඳහා දහ  ෙපො� ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

A78563129017 9/28/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ගංගාරාම පාෙ: 

" ෙබෝEල Xරාණ EහාරෙP x ෙ ධාන!ද දහ  පාස� 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා `ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

K78561929018 8/1/2017

WP/PILI/ No 01 Kanishta Vidyalaya conducting a 

appreciative program for school children

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

A78563129019 8/8/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp KN!ගම 

න!දාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

A78563129020 8/8/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �¦ය!දල ධ:ම 

ශාස්ෙතෝදය ��ෙව! Eහාරය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% H 100%

N78582829021 8/12/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මඩපාත, 

ජWරRය, X�9 �ඩා සමාජයට කාය ව:ධන කnටලය] ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 25,000.00           -                   0% B 35%

N78582829022 8/12/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �Rය!දල, 

ෙකොළඹ පාර, �Rය!දල නගර �ඩා සමාජයට �ඩා භා ඩ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 30,000.00           -                   0% A 10%

N78582829023 8/12/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp, �¦ය!දල, 

නා ප�Sව, අ�ණ පජා ම ඩල �ඩා සමාජයට �ඩා භා ඩ ලබා 

`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 30,000.00           -                   0% O 0%



A78561129024 8/14/2017

WP/PILI/Somaweera chandrasiri vidyalaya - Supply of 

materials for the construction of pavilion

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

A78561129025 8/14/2017

WP/PILI/Madapatha Philip Artigala Vidyalaya - 

Construction of a cricket pitch

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

K78561929026 8/15/2017

Conducting a Leadership development program for 

school students in Piliyandala Education Zone

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

N78561829027 8/15/2017

Supply of learning materials for under privileged students 

in Piliyandala Education Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

F78563829028 8/15/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x w බාරාම 

දහ  පාසල සඳහා දහ පාස� උපකරණ ලබා �ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% C 60%

F78563829029 8/15/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වැRපත පාර 

පැලැ!ව�ත �¦ය!දල ස��9 EහාරෙP ෙසෝරත ධ:මායතන දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% C 60%

A78563129030 8/15/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �වව�ත Xරාණ 

EහාරෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

A78563129031 8/15/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp තෙපෝදාරාමෙP 

ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

A78563129032 8/22/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp KN!ගම 

න!දාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%



H78561129033 8/29/2017

Construction of the name board for Sunethra Maha devi 

Maha Vidyalaya

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

K78563929034 8/29/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කලායතන වල 

kg ද� දැ�ය!ෙZ කලා Vසලතාව! ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% C 60%

A78582129035 9/18/2017

කැස්බෑව aල මහර රජෙP ඉඩෙ  �ij ග�වල පග� �ඩා �jය 

ෙබොර� පස් ෙයොදා සකස් ;<ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 200,000.00         -                   0% B 35%

N78582829036 9/18/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මාක!දන kංහ 

�ඩා සමාජය සඳහා ෙවොRෙබෝ� ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 25,000.00           -                   0% O 0%

N78582829037 9/18/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ග�වල පග� 

�ඩා සමාජය සඳහා �ඩා භා ඩ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 25,000.00           -                   0% O 0%

N78563129038 10/12/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙබොරලැස්ග�ව 

x රතනාරාම දහ  පාසෙ� Xස්තකාල ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N78563129039 10/30/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp  ෙහො!න�තර 

Eජය න!දාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H78561130001 3/1/2017

WP/Ho/Kiriwaththuduwa Wijayawardhana M.V  

construction of rubble masonry retaining tiers

1,400,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,399,866.65    100% H 100%

N78561830009 6/21/2017

WP/HO/Panagoda Yudahamuda Vidyalaya - Supply of a 

Multimedia Projector

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%



A78563130010 8/18/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �යගම x සාල 

වෙනෝද�ාරාමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N78563830011 6/21/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �යගම x 

ෙ5මාන!ද දහ  පාසල සඳහා ඇ� රiත X� ලබා `ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

K78561930012 6/23/2017

Conducting a seminar about Drama and Theater 

(Hunuwataye Kathawa Stage Drama) for students in 

Homagama Education Zone

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

F78561830015 7/7/2017

WP/HO/Polgasowita Siripathi Vidyalaya Supply of 

Computer Chairs

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%

K78563930002 8/15/2017

නාට� හා න:තන කලාව නගා k�Uෙ  අර�s! ෙහෝමාගම 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාස� හා කලායතන ද�ව! සඳහා 

වැඩ��ව] පැවැ�Uම

36,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

K78563930003 8/15/2017

පාර ප�ක ���ය දැ�ම ලබා`ම සහ ෙබර වාදනය සඳහා ද�ව! 

නැW� කරUම අර�S කර ගK_! ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  

ෙකොnඨාසයට අය� කලායතනවල,පාස�වල ��ව�! සහ ද� 

දැ�ය! සඳහා ෙබර වාදනය හා ගායන �¦බඳ වැඩ��ව] පැවැ�Uම
122,090.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

A78561130004 5/15/2017

Homagama Zonal Education Office - Modification by 

interlock paving area around the water tank

17,870.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

A78561130005 5/15/2017

WP/HO/Deepangoda K.V. - Repairing of teacher s 

quarters

539,440.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

N78563830006 5/17/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp 

දහ  පාස� සඳහා rලාස්j] X� ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%



K78563930008 9/8/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

වල ද�ව!ෙZ කලා Vසලතාවය! නංවා³ම සඳහා සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N78563130017 8/1/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ;�ව�"�ව 

;"ලEල �ස්ස වනEහාරස්ථ x ඥානරතන දහ  පාසෙ� 

ෙගොඩනැv�R සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා `ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

A78582130019 8/18/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය සභාවට අය� ;�ෙ��ය කැෙ� �මාවත 

ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jය නUකරණය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 400,000.00         -                   0% B 35%

K78563930020 9/18/2017

ෙහෝමාගම  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  පජාව හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! ෙව�ෙව! Æ රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N78561830021 9/18/2017

WP/HO/ Magammana  Maha Vidyalaya - Supply of 

school equipment

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

N78561830022 9/18/2017

WP/HO/ Panagoda Sri Parakrama Maha Vidyalaya - 

Supply of school equipments

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

A78563130023 9/20/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පනාෙගොඩ 

Eමලාරාමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H78563130024 10/17/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x 

Xන�ාෙලෝක Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

K78563931001 5/4/2017

yතාවක පාෙඳේAය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කලා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! ��ව�! හා කලායතනාeප�ව�! පව:ධනය ;�ම සඳහා 

සා පදා�ක ෙබර වාදනය හා ෙබර අ��වැTයාව �¦බඳ 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%



K78563931002 3/23/2017

EයැÖයන සංස්කෘ�කාංග gර]ෂණය හා ජනගත ;�ෙ  අර�s! 

kතාවක පාෙඳේAය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

සඳහා ශා!�ක:ම �¦බඳ දැ�ව� ;�ෙ  වැඩ��ව] පැවැ�Uම

37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     37,000.00         100% H 100%

A78563131006 6/21/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙබො�ලතෑව x 

gභදාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

A78563131007 6/21/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පඤ්ඤාVල x 

EෙFකාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

A78561131003 5/15/2017

WP/HO/Ilukovita K.V. - Repairing of teacher s quarters

272,250.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     259,110.48       95% I 100%

A78561131004 5/15/2017

WP/HO/Eswatta South K.V. - Repairing of teacher s 

quarters

542,560.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

A78563131005 5/17/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp hවකාරාමය 

_�ස්ව�ත Xව]�jය Eහාරස්ථානය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% A 10%

K78561931008 7/19/2017

Conducting a seminar about Child care and Protection 

for school teachers in Homagama Education Zone

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

A78563131009 7/19/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ඉ/ෙකොස්ගම 

ෙදොළඉහළ x EෙFකාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% H 100%

N78582831010 7/31/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00         -                   0% A 10%



A78561131011 8/14/2017

WP/HO/Mayadunna Maha Vidyalaya - Construction of a 

outdoor class room

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

F78563831012 8/15/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොස්ගම ෙදොළ 

ඉහල x EෙFකාරාමය Eහාරස්ථානෙP x �නරාජ දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F78563831013 8/15/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x Eජයරාම 

Eහාරස්ථානෙP Eජයාධ:ම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

F78563831014 10/24/2017

yතාවක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% A 10%

K78563932003 7/7/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! හා පජාව අතර ෙකෝල  නාට� ස පදාය �¦බඳ දැ�ම ලබා ` 

අනාගත පරXරට සංර]ෂණය ;<ෙ  අර�s! සා පදා�ක ෙකෝල  

නාට� වැඩ��ව] පැවැ�Uම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     75,000.00         100% I 100%

K78563932001 6/5/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කා:යාල Kළධා<! 

හා පජාව "ළ උසස් රසඥතාවය හා මානkක gවතාවය ඇ� ;<ෙ  

අර�s! රසE!දනා�මක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     35,000.00         100% I 100%

K78563932002 6/5/2017

ෙ@Aය ආහාර සංස්කෘ�ය Òතන පර පරාව අතර පචRත ;<ෙ  

අර�s! �Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා 

ෙ@Aය ආහාර පව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% H 100%

H78561132004 7/21/2017

WP/CO/Arethusa College - Construction of school 

playground

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A78563132005 9/15/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අංක 30 x 

පාRකාරාම EහාරෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල ප�සංස්කරණය 

;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%



F78563832006 8/1/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 10, 

Xංp ෙබො��ල ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

F78563832007 8/1/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 08 

ෙලස්R රණගල මාවත අංක 55 x ලංකාරාම Eහාරස්ථ දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

A78561132008 8/14/2017

WP/CO/Mahamathya Maha Vidyalaya - Repairing of 

main building

60,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A78563132009 9/15/2017

�Â�ගස්යාය  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ස්ටැෆ� 

පාර ෙබෞ@ධාෙලෝක Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<මට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

A78561132010 8/15/2017

WP/CO/Ramakrishna Vidyalaya - Fixing weld mesh for 

the windows of three storied building

30,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

K78561932011 8/15/2017

WP/CO/Conducting a sports training program for 

students of Mahamathya V.,Dudly senanayake 

V.,Parakramabahu V. and Vidyathilaka V. in Colombo 

Education Zone
100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

F78563832012 8/14/2017

�Â�ගස්යාය  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ;�ළපණ 

බලෙපොVණ Xරාණ EහාරෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

F78563832013 8/14/2017

�Â�ගස්යාය  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ෙපො�ෙහේ!ෙගොඩ කාRංග මාවත භදකා³ ෙකෝEල සඳහා උපකරණ 

ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

F78563832014 8/14/2017

�Â�ගස්යාය  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

නාරාෙහේ!�ට අභයාරාම EහාරෙP gච�තව:ධන දහ  පාසල සඳහා 

දහ පාස� උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%



F78563832015 8/14/2017

�Â�ගස්යාය  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 08 

ධ:මදජ �ෂ� �]( ආරාමෙP දහ  පාසල සඳහා දහ පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% Q 0%

F78563832016 8/14/2017

�Â�ගස්යාය  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ;�ළපණ 

�:වාරාමෙP දහ  පාසල සඳහා දහ පාස� උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

F78563832017 8/14/2017

�Â�ගස්යාය  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ලස් පාර 

x �ෙ!!දාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

F78563832018 8/14/2017

�Â�ගස්යාය  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ;�ළපණ 

x EමලාරාමෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

N78561832019 8/15/2017

WP/CO/Lumbini Vidyalaya (Primary) - Supply of two 

water tanks

30,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

G78561832020 9/18/2017

WP/COL/Susamayawardana V. - Supply of Computers

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78561932021 9/20/2017

Conducting non formal education program on beauty 

culture and hair cutting for women in Colombo District 

to promote self-employment

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ 0% O 0%

K78582932022 9/27/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ත�ණ ත�sය!ෙZ 

�ඩා Vසලතාව ව:ධනය ;<ම සඳහා �ඩා X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% O 0%

A78563132023 10/2/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අංක 150, 

මහවැR U�ය, ෙකොළඹ 09 �ij x k@e Eනය:ඝ ෙකෝEෙ� 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%



F78563832024 10/2/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ;�ළපන 

ආ�යපnට: Vමාර උදය  දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

F78563832025 10/2/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 09 

KF ක�ෙ:ස! i!9 අ�න� දහ  පාසල සඳහා  දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

F78563832026 10/2/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ධ:මාරාම 

පාර ෙකොළඹ 06 ;ංස්ට! අ�න� දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

F78563832027 10/2/2017

�Â�ගස්යාය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 09 

E�ලාන!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

A78561132028 10/11/2017

WP/CO/Mahamathya V. - Renovation of main hall 

building

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A78561132029 10/23/2017

WP/CO/ Sri Parakramabahu M.V. - Fixing a  front door 

for  the technical lab 

67,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A78561133001 10/27/2017

WP.Ho. Siri Piyarathana M.V.  Repairing & 

improvement of 90x25 three storied building   

9,404,646.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,820,456.80    19% D 80%

K78563933002 3/16/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

හා පජාව අතර ෙගො] කැටය  කලාව �¦බඳ දැ�ම ලබා ` පචRත 

;<ෙ  අර�s! ෙගො] කැටය  K:මාණකරණය �¦බඳ X{S 

වැඩ��ව] පැවැ�Uම
19,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

K78563933003 3/16/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  දහ  පාස� �ෂ� 

නායක�!ෙZ දැ�ම ආක�ප Vසලතා ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 

X{S වැඩ��ව] පැවැ�Uම

46,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     46,500.00         100% I 100%



K78563933004 3/16/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

හා පජාව ෙව�ෙව! gභාEත Æ රස E!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

24,300.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     24,300.00         100% I 100%

K78563933005 3/16/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාථ_ක අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ට ජන Æ සාiත�යය �¦බඳ අවෙබෝධය] ලබා ` උසස් 

රසE!දනයට {�  කරUෙ  අර�s! ජන Æ රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     25,000.00         100% I 100%

N78563933006 4/6/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP සා පදා�ක සංස්කෘ�කාංග 

පව:ධනය ;<ම උෙදසා kංහල අ�� අN�9 උදාව ෙව�ෙව! 

පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ"ල� උ�සවය] පැවැ�Uම

222,500.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     217,500.00       98% I 100%

N78563833008 6/21/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙබෝෙr පා9]ක 

x gධ:මා දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

A78561133007 4/24/2017

WP/HO/Dampe K.V. - Repairing of roof of main hall 

and office

1,600,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     798,265.70       50% D 80%

N78582833009 7/31/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක 100,000.00         -                   0% A 10%

A78563133010 8/15/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp හ�ෙrව�ත වග 

(නැෙගනiර) �ij x ඥාණාන!ද EෙFක ෙසේනාසනෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% H 100%

F78563833011 10/24/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

K78563933012 10/30/2017

පා9]ක පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙපර පාස� ��ව�!ෙZ 

හා ද�ව!ෙZ කලා Vසලතාවය! ව:ධනය ;<ම, රසාස්වාදන 

හැ;යාව! ව:ධනය ;<ම හා එ¦දැ]Uෙ  අර�s! කලා හා 

සංස්Ö�කාංග ඇ"ල� වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%



H78582133013 10/31/2017

පා9]ක, අංග�ව කsශ්ඨ Eද�ාලෙP �ඩා �jෙP ඉ�ෙව_! පව�න 

�ඩා ම ඩපෙයi ඉ�� වැඩ Kම ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

A78561141001 4/5/2017

WP/KALU/Panadura Royal College – Repairing of roof 

of building with English unit 

350,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

N78563841009 6/14/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x gභදාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර සැපÑම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

K78563941010 6/14/2017

ෙ@Aය කලාංග ම" පරXරට දායාද ;<ෙ  අර�s! පාන9ර 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

ෙව�ෙව! පහතරට නැ�  ස පදාෙP රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 100,000.00         -                   0% H 100%

A78563141011 6/15/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වලපල x 

ආ�යර�න දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" සඳහා 

දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

F78561841012 6/27/2017

WP/KALU/ Taksala M.V. - Supply of furniture

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     293,390.00       98% H 100%

G78561841013 6/27/2017

WP/KALU/Thaksala M.V. - Supply of two laptop 

computers

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     199,800.00       100% H 100%

G78561841014 6/27/2017

WP/KALU/Thaksala M.V. - Supply of a multimedia 

projector

125,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     75,600.00         60% H 100%

N78582841015 7/25/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 100,000.00         -                   0% A 10%



K78561941016 7/14/2017

Conducting a seminar for grade 5 students in panadura 

education Division

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     49,980.00         100% I 100%

K78561941017 7/14/2017

Conducting a seminar for G.C.E. (O/L) students in 

panadura education Division

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

F78561841018 7/14/2017

WP/KALU/Thalpitiya K.V. - Supply of equipment for 

children s play ground

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     197,100.00       99% H 100%

A78561141019 7/14/2017

WP/KALU/Thalpitiya K.V. - Colour washing of school 

buildings

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     200,000.00       100% I 100%

K78563941002 5/4/2017

EයැÖ යන සංස්කෘ�කාංග සංර]ෂණය හා පව:ධනය ;<ෙ  

අර�s! පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සඳහා Ò:� හා නාඩග  කලාෙF ආගමනය �¦බඳ 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     70,000.00         100% I 100%

K78563941003 5/4/2017

EයැÖ යන ජන Æ, ජන කE gර]ෂනය හා ජනගත ;<ෙ  අර�s! 

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා 

පජාව ෙව�ෙව! ජන Æ,ජන කE �¦බඳ සාiත�මය වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% H 100%

N78563841004 8/22/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වෑකඩ බැ!Tය x 

ෙrමාන!ද දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 50,000.00           -                   0% A 10%

N78563841005 5/9/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp v පන x 

ස@ධ:මරාජ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     39,710.00         99% I 100%

N78563841006 5/9/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාසැ� උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 50,000.00           -                   0% C 60%



N78563841008 5/9/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp යෙශෝධරා දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා`ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     59,603.00         99% I 100%

G78561841020 7/26/2017

WP/KALU/Agamethi B.V.- Supply of computer & 

equipment

215,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     181,800.00       85% H 100%

G78561841021 7/26/2017

WP/KALU/ ilma muslim V.- Supply of computer & 

equipment

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     181,800.00       91% H 100%

F78563841022 8/15/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙගොරකපල 

පාන9ර Eද�ාරාජ ��ෙවෙ! k�න!ද �Eද�ා දහ  පාසලට 

දහ පාස� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

F78563841023 8/15/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp න�»�ව   x 

ජයෙබෝe Eහාරස්ථානෙP k� Eමල දහ  පාසලට දහ පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

G78561841024 8/16/2017

WP/KALU/Jeramiyas Dias K.V. - Supply of a laptop 

computer

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78561941025 8/15/2017

WP/KALU/Panadura Agamathi B.V. - Conducting 

Education programs for O/L students

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78561941026 8/15/2017

WP/KALU/Panadura Mahanama V. - Conducting 

Education programs for O/L students

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

A78563141028 8/15/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  Rයාප�ංp �EෙදFගම 

ෙකෙස�ව�ත ෙබෝeරාජා Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%



F78563841029 9/4/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙමොරE!න, 

�wමැ@ද x gධ:මාරාම Eහාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

F78563841030 9/4/2017

පාන9ර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක�දෑවල 

�ණරතන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

D78561142001 3/27/2017

WP/KALU/Nagoda Gallassa P.V.- Development of 

internal access roads

400,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     375,687.50       94% I 100%

A78561142002 5/4/2017

WP/KALU/Nagoda M.V. - Repairing of roof of primary 

section building

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,299,951.31    100% I 100%

A78563142008 6/15/2017

ක»තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp Vඩා ෙගෝන�ෙF 

උ�තරෙ~�යාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           50,000.00         100% I 100%

K78563942009 6/15/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ කලා Vසලතාවය! හා රසාස්වාදන හැ;යාව! ඉහල 

නැංUෙ  අර�s! රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

F78561842010 6/27/2017

WP/KALU/ Ethagama Amarasekara K.V. - Supply of 

furniture

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     287,890.00       96% H 100%

A78582142011 10/31/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP k� yව³ E9හල අසල ඇ� 

රජෙP ඉඩෙ  ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jය] සකස් ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

G78561842003 5/4/2017

WP/KALU/Panapitiya Agamathi K.V. - Supply of a 

photocopy machine

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     79,350.00         53% H 100%



K78563942004 5/5/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

හා පජාව ෙව�ෙව! ෙ@Aය ශා!�ක:මවල නාට�මය අවස්ථා 

ඇg�! රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% O 0%

N78563842005 5/9/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාසැ� උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

A78563142006 5/29/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙද�ගහව�ත 

gධ:මාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% C 60%

N78582842012 7/27/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 75,000.00           -                   0% B 35%

K78563942013 7/26/2017

කලාක�ව! ඇගÑම "R! කලා හා සාiත� ]ෙෂේතය gර]°ත 

;<ෙ  අර�s! ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP වෙයෝවෘ@ධ 

කලාක�ව! ෙව�ෙව! gවද  චා�කා න_! වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
72,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% B 35%

K78563942014 7/26/2017

සංÆත රසස්වාදන "¦! මානkක ෙසෞක� ඉහළ නැංUෙ  අර�s! 

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ගැwK මFව�! සඳහා සංÆත රස 

E!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

76,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% H 100%

G78561842015 7/26/2017

WP/KALU/Nagoda M.V.-Supply of computer & 

equipment 

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     272,700.00       91% H 100%

F78561842016 7/28/2017

WP/KALU/Nagoda M.V. - Supply of library furniture

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     498,211.76       100% H 100%

F78561842017 7/28/2017

WP/KALU/Uggalbada M.V. - Supply of library furniture

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     488,475.75       98% H 100%



G78561842018 7/28/2017

Supply of laptop computers for Kalutara Zonal 

Education office

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     499,500.00       100% D 80%

A78563142019 9/11/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙමොෙරො!"�ව, 

මහල!ද, K�ෙකත ත�ණෙසේවා මාවෙ�, gධ:මාකර 

Eහාරස්ථානෙP, ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 0% O 0%

A78563142020 9/13/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වා@�ව ෙද��ව 

ගෙ!ව�ත Xරාණ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

F78582842021 9/27/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp, න  කරන ලද 

�ඩා සමාජ 04 ] සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         -                   0% A 10%

H78561142022 10/27/2017

WP/KALU/Deshasthra B.V. - Balance work of 40x20 

building (Stage ii)

770,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

K78563943001 3/23/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  පාස� ��ව�! 

සඳහා දහ  �� X{S වැඩසටහන] පැවැ�Eම

62,250.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

A78563143008 6/15/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp යjයන පාෙ: 

ග�"ෙ� �ij x gධ:මාරාම �](� ආරාමෙP නව ආවාස 

ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" සඳහා දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     50,000.00         100% I 100%

K78563943009 6/15/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව "ළ සාiත� 

පෙබෝධය හා මානkක සංව:ධනය ඇ� ;<ෙ  අර�s! සංÆත 

රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

F78561843010 6/27/2017

WP/HOR/ Alubomulla S. mahinda M.V. - Supply of 

furniture

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     299,956.80       100% H 100%



N78582843011 7/2/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 175,000.00         -                   0% A 10%

A78563143002 5/9/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙබො�ෙගොඩ 

ෙබොeරාජාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

K78563943003 5/18/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සහ පජාව "ළ සා පදා�ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය ;<ෙ  

හා සාiත� පෙබෝධය ඇ� කර³ෙ  අර�s! ජන සංÆත 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
57,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     57,000.00         100% I 100%

K78563943004 5/18/2017

දහ  �ණධ:ම වR! සහ මනා ෙපෞ:ෂ�වය;! ෙහw ද� පරXර] 

wi ;<ෙ  අර�s! බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 

අධ�ාපනය හදාරන ද�ව! සහ ෙදමF�ය! සඳහා අධ�ා�_ක 

සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම
20,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

K78563943005 5/29/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙපර පාසැ� 

��ව�ය!ෙZ හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා ආධ�ා�_ක 

සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

A78563143006 5/29/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ;ෙද��jය 

Xන�ව:ධනාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

A78563143007 5/29/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp රW]කන 

රජමහා EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

G78561843012 10/17/2017

WP/HOR/ Alubomulla Mahinda V. - Supply of a 

photocopy machine, fax machine and other machinery 

equipment

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     78,085.00         52% H 100%

G78561843013 7/26/2017

WP/HOR/ Alubomulla Mahinda V. - Supply of a 

Computer

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     94,000.00         94% H 100%



A78563143014 8/15/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මහෙබ�ලන 

x gධ:මාරාම (Uරගහ ප!සල) Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

K78563943015 8/21/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව උසස් 

රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! සාiත�ය රස E!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

F78563843016 8/21/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp Uදාගම 

Xරාණ රජමහා Eහාරස්ථ  දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

F78563843017 8/21/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ර�]කන 

මහා Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා 

`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

F78563843018 8/21/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp EකමAලා 

Eහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

A78563143019 8/23/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ;ෙද��jය 

x මහා Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

A78563143020 8/23/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp Uදාගම 

ෛමì රජමහ EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

G78561843021 9/26/2017

WP/HOR/Weedagama K.V. - Supply of computer 

accessories and photocopy machine

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

N78563143022 10/30/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ර�ගම, 

ෙකොතලාවල, පතහාව�ත Eහාරස්ථානෙP වැk;R ප@ධ�ය 

ප�සංස්කරණය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%



N78563143023 10/30/2017

බ ඩාරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp EකමAලා 

Eද�ාතන ��ෙවෙනi ෙගොඩනැv�ල  සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

H78561144001 3/27/2017

Horana zonal education office - Balance work of new 

building

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

K78563944002 4/19/2017

ෙ@Aය ශා!�ක:ම ���! හා සා පධා�ක න:තන ���! 

ඇගÑමට ල] ;<ෙ  අර�s!  න:ථනා� ව!දනා  න_! 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00       100% I 100%

K78563944004 6/15/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව "ළ  සාiත� 

පෙබෝධය හා මානkක සංව:ධනය ඇ� ;<ෙ  අර�s! රස E!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

K78563944005 6/16/2017

EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා ]ෙෂේතය!i gEෙශේî හැ;යාව! දැ]¾ 

X@ගල�! ඇගÑම හා පජාව උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  

අර�s!  ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ජනතාව 

ෙව�ෙව! Æ රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00       100% I 100%

A78582144007 6/30/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 616 ඒ ගාම ෙසේවා වසෙ  

රජෙP ඉඩෙ  �ij ර!ත� �ඩා සමාජ ෙවොRෙබෝ� �ඩා �jය දැ� 

ආවරණ ෙයොදා සකස් ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 200,000.00         -                   0% O 0%

N78582944003 6/6/2017

ක�තර �ස්´] අ!ත: පාෙ@Aය ෙ�ක  කා:යාලÑය, අ�ෙයෝගතා 

ෙවොRෙබෝ� 'රතාවRය පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% B 35%

K78563944008 7/27/2017

EයැÖ යන සංස්කෘ�කාංග සංර]ෂණය හා පව:ධනය ;<ෙ  

අර�s! ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ෙව�ෙව! ;� අ මාව�!ෙZ දානය හා 

බැ± ශා!�ක:ම වැඩසටහන] පැවැ�Uම
42,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% B 35%

K78563944009 8/15/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පාර ප�ක කලාව! 

(නැ� , ජන Æ, Æත රචනය) හා ස පදාය! සංර]ෂණය ;<ෙ  

අර�s! X{S වැඩසටහන] පැවැ�Eම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         50% B 35%



K78563944010 9/13/2017

සංÆත රසාස්වාදනය "¦! මානkක ෙසෞඛ� ඉහළ නැංEම� ජනතාව 

උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! ෙහොරණ පාෙ@Aය 

ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ගැws මFව�! හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සඳහා Æ රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% D 80%

G78561844011 9/26/2017

WP/HOR/Wavulgala P.V. - Supply of a computer and 

accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     94,000.00         94% H 100%

G78561845004 10/17/2017

WP/HOR/ Keselhenawa K.V.- Supply of a multimedia 

projector, laser printer and other machinery equipment

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     81,500.00         54% C 60%

K78563945001 5/30/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ෙපර 

පාස� ද�ව!ෙZ K:මාණA³�වය ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 

සාiත� රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

56,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

K78563945002 6/5/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ K:මාණA³ ෙ�ඛණ කලා හැ;යාව! ව:ධනය ;<ෙ  

අර�s! ෙ�ඛක පව:ධන වැඩ��ව] පැවැ�Uම

29,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     29,000.00         100% I 100%

K78563945003 6/5/2017

EයැÖ යන සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය ;<ෙ  අර�s! ම9රාවල 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා 

ෙ@Aය ශා!�ක:ම �¦බඳ වැඩසටහන] පැවැ�Uම

55,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

A78563145005 8/15/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මාෙහේන දVණ 

ෙඛ�තාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% O 0%

A78563145006 8/15/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අ �jගල 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

A78563145007 9/26/2017

ම9රාවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පහළ 

කර!නාෙගොඩ x Xන�ාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% A 10%



F78563845008 9/26/2017

ම9රාවල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අ �jගල 

Eහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

G78561845009 9/26/2017

WP/HOR/ Ilimba Gamini K.V. - Supply of a computer 

and accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     94,000.00         94% H 100%

D78561146001 3/27/2017

WP/HR/Kudaganga T.V. - Development of Internal 

Access Road

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

K78563946002 4/26/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ පාස� �ෂ� 

නායක�!ෙZ දැ�ම Vසලතා ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! X{S 

වැඩ��ව] පැවැ�Uම

58,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     58,500.00         100% I 100%

A78563146003 5/9/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පරෙගොඩ x 

gEg@ධාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

K78563946004 5/18/2017

ආක�ප සංව:ධනය උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! 

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! හා පජාව සඳහා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

81,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     60,000.00         74% D 80%

N78582846005 7/27/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල 100,000.00         -                   0% C 60%

N78563146006 8/21/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අමරෙගදර 

ෙබෝeම� Eහාරස්ථානෙP සංව:ධන කට�" සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

A78563146007 10/11/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පරෙගොඩ 

��වානා ග�ෙගොඩ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%



G78561846008 9/26/2017

WP/HOR/ Niggaha K.V. - Supply of a computer, 

photocopy machine and other equipment

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561846009 9/26/2017

WP/HOR/ Kobawaka K.V. - Supply of a computer and 

accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561846010 9/26/2017

WP/HOR/Delmella K.V. - Supply of a computer and 

accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

G78561846011 9/26/2017

WP/HOR/Kobowela T.V. - Supply of a computer and 

accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561846012 9/26/2017

WP/HOR/ St Francis T.V. - Supply of computer and 

accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561846013 9/26/2017

WP/HOR/ Sri Rahula K.V.- Supply of a photocopy 

machine

80,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     78,095.00         98% H 100%

G78561846014 9/26/2017

WP/HOR/ Pahala Naragala Sri Sunanda P.V. - Supply of 

a photocopy machine

80,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     78,095.00         98% H 100%

N78563146015 10/30/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ගලෙහේන x 

ෙබෝeරාජාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR  සංව:ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

N78563846016 10/30/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  Rයාප�ංp ෙකො]ෙහේන 

 x gමංගලාරාම දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%



N78563146017 10/30/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp  x 

ඥානාෙලෝක මහා Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR  සංව:ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

N78563846018 10/30/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp   හ�ව"ර 

gද:මව:ධනාරාම දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

N78563846019 10/30/2017

�ල�kංහල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  Rයාප�ංp �jයල 

gද:මව:ධනාරාමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

N78563847001 3/1/2017

සා පදා�ක දහඅට ස!K ශා!� ක:ම කලාව සංර]ෂණය හා 

ජනගත ;<ම ම" පරXරට දායාද ;<ෙ  අර�s! ෙදොඩංෙගොඩ 

පාෙ@Aය ෙ�ක   ෙකොnඨාශෙP පජාව  හා පාසැ� ද�ව! 

ෙව�ෙව! දහඅට ස!K ශා!� ක:මය] පැවැ�Uම
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     400,000.00       100% I 100%

D78561147002 3/27/2017

WP/KALU/Bombuwala Sri Dharmaloka M.V. - 

Development of Internal Access Roads

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     467,932.70       94% I 100%

K78561947003 9/25/2017

Conducting Training Program for selected students in 

Dodangoda D/S Division

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

F78563847004 7/14/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% D 80%

A78563147005 7/14/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙත�වන 

ග!ථාකර Eහාරස්ථානෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% D 80%

N78582847006 7/27/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 100,000.00         -                   0% B 35%



A78582147007 7/27/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP රජෙP ඉඩෙ  �ij 

ෙත�වන �ඩා �jෙP, �ඩාගාරෙP වහලෙP ඉ�;<  කට�" k9 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 100,000.00         -                   0% O 0%

G78561847008 7/26/2017

WP/KALU/Wadugama Sadananda P.V. - Supply of a 

photocopy machine

90,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     79,350.00         88% H 100%

G78561848013 6/27/2017

WP/KALU/ Munhena K.V. - Supply of a photocopy 

machine

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     79,350.00         53% H 100%

N78561148014 7/6/2017

WP/KALU/Halkandawila m.v. - Repairing of L Shape 

single story old building

890,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     829,287.22       93% I 100%

N78563848001 5/9/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාසැ� 

සඳහා දහ  පාසැ� උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K78563948002 5/18/2017

සංÆත රසාස්වාදනය "¦! මානkක ෙසෞඛ� ඉහල නැංUෙ  

අර�s! ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ගැws 

මFව�! සඳහා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

57,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% H 100%

K78563948003 5/18/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

හා පජාවට කE,Æත සාiත�ය �¦බඳ අවෙබෝධය] ලබා` උසස් 

රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! ජන Æ රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
33,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

K78563948004 5/18/2017

පාර ප�ක ෙකෝල  නාට� කලාව සංර]ෂණය කර ම" පරXරට 

දායාද ;<ෙ  අර�s! ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා පජාව ෙව�ෙව! ෙකෝල  නාට� 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
43,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

A78563148005 5/25/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙමොරග�ල 

ෙ��වල x ගංගාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 49,740.00           49,740.00         99% I 100%



A78563148006 5/25/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙගොෙ�ව�ත 

මZෙගෝන aෙගෝධාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 49,740.00           49,740.00         99% I 100%

A78563148007 5/25/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොස්ෙහේන 

පයාගල x Eජයාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 49,960.00           49,960.00         100% I 100%

N78563848008 5/25/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP Rයාප�ංp වලතර x 

පරමරම�යාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N78563848009 5/25/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP Rයාප�ංp පයාගල 

ෙවෙහරගල ක!ද රජමහා Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N78563848010 5/25/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙහnj��ල x 

ව:ධනාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  උපකරණ 

ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N78563848011 5/25/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP Rයාප�ංp �ංෙහේන 

පාදාෙගොඩ x ගංගාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 49,600.00           49,600.00         99% I 100%

K78563948012 5/25/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP පජාව සහ අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ෙZ K:මාණA³ හැ;යාව! ව:ධනය කර උසස් 

රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! සාiත� රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% H 100%

G78561848015 7/26/2017

WP/KALU/Pothuwila M.V.- Supply of computer & 

equipment

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     272,700.00       91% H 100%

F78561848016 7/28/2017

WP/KALU/Diyalagoda R.C.K.V. - Supply of steel 

cupboards

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     47,880.00         96% H 100%



F78561848017 7/31/2017

WP/KALU/Chinafort P.V. - Supply of furniture and steel 

cupboards

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     497,587.25       100% H 100%

N78582848018 8/18/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 200,000.00         -                   0% B 35%

K78536948019 8/18/2017

ෙ��වල ෙයෞවන සමාජ පාෙ@Aය බල ම ඩලය මv! ත�ණ 

ත�sය! සඳහා නායක�ව X{S හා රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

A78563148020 8/23/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කරඳෙගොඩ x 

ෙඛ�තාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% A 10%

A78563148021 8/23/2017

ෙ��වල  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙශේ]දාN� 

වRඋ�ලා ත];යා ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% A 10%

H78561149001 3/23/2017

Mathugama Zonal Education office  construction of new 

building

25,000,000.00    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

D78561149002 3/27/2017

WP/MATU/E.W.Adikaram K.V.- Development of the 

Internal Access Roads 

600,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

G78561849011 6/27/2017

WP/MATU/Meddegedara T.V. - Supply of two 

computers

160,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     147,900.00       92% I 100%

G78561849012 6/27/2017

WP/MATU/E.W. Adikaram K.V. - Supply of computers

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     473,810.00       95% I 100%



G78561849013 6/27/2017

WP/MATU/ D.D. Ethulathmudali K.V. - Supply of 

computers.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     473,810.00       95% I 100%

K78563949003 5/5/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ කලා Vසලතාවය! හා රසාස්වාදන හැ;යාව! ඉහල 

නැංUෙ  අර�s! සාiත� හා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
31,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

K78563949004 5/5/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ හා පජාවෙZ කලා Vසලතා වැT��� ;<ෙ  අර�s! 

සාiත� පව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

28,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     28,000.00         100% I 100%

K78563949005 5/5/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  අධ�ාපනය ලබන දහ  

පාස� �ෂ� නායක නා�කාව! සඳහා අධ�ා�_ක හා ෙපෞ�ෂ 

සංව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     45,000.00         100% I 100%

K78563949006 5/5/2017

ෙ@Aය ආහාර සංස්කෘ�ය Òතන පර පරාව අතර පචRත ;<ෙ  

අර�s! ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා ෙ@Aය ආහාර පව:ධන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
35,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     35,500.00         100% I 100%

N78563849007 5/9/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාසැ� උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

A78563149008 5/9/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වැ�VWර 

කර පතර x අභයරාජරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,967.00         100% I 100%

G78561849009 5/15/2017

WP/MATHU/Panthiya M.V. - Supply of five computers

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     473,810.00       95% I 100%

A78563149010 5/25/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකෝnඨාසෙP Rයාප�ංp ල@�ව zගම x 

ෙබෝeරාජාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% I 100%



A78563149015 7/19/2017

ම"ගම  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp Eහාරස්ථාන 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

A78563149016 7/26/2017

ම"ගම  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x 

ෛශලෙශේඛරාරාමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%

F78561849017 7/28/2017

WP/MATU/D.D. Ethulathmudali K.V. - Supply of 

furniture

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

A78563149018 8/15/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP  Rයාප�ංp යටෙදොළ 

නN�"�ව x EෙFකාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

ෙව�ෙව! ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

K78563949019 8/21/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! සඳහා සාiත� රසE!දන වැඩසටහ! පැවැ�Uම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

K78563949020 8/21/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  පාස� අධ�ාපනෙP 

�ණා�මක බව වැT��S ;<ෙ  අර�s! දහ  පාස� �� X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

F78563849021 8/21/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ඇ"ල��දRගම 

ජයෙබෝe Eහාරස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% D 80%

A78563149022 8/23/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කර පෑතර x 

අභයරාජාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා 

දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%

A78563149023 8/23/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙප�තක!ද x 

ෛමì ෙයෝගාශමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%



A78563149024 8/23/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 802 ඒ, ෙබෝ�jය 

බටiර ගාම ෙසේවා වසෙ  න��Vල ව"යාෙP පැKගල ව�ෙ� 

ෙබෝ�jය ෙකොටෙසේ ��"මා� අ මා! ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

K78582949025 10/16/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP �ඩා සමාජ වල ත�ණ 

ත�sය!ෙZ �කn �ඩාව �¦බඳ ධා�තාවය ඉහළ නැංUම සඳහා 

�කn තරඟාවRය] පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

A78563149026 10/24/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp සඳk�ගම 

gමනv� ග�ෙල! EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%

G78561849027 10/27/2017

WP/MATU/Maddegedara T.V. - Supply of a printer

16,500.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561849028 10/27/2017

WP/MATU/Keeranthidiya K.V. - Supply of two printers

33,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

N78563149029 10/30/2017

ම"ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ල@�ව  x 

ෙබෝeරාජාරාම Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%

A78561150001 7/14/2017

WP/MATHU/Mahakalupahana K.V. - Repairing of roof 

of 80x20 building 

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

F78561850003 6/27/2017

WP/MATU/Rathmale K.V. - Supply of Band Equipment

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561850004 6/27/2017

WP/MATU/Rathmale K.V. - Supply of Computers

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     292,910.00       98% I 100%



K78563950006 7/11/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව සහ අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ට ජන සංÆතය �¦බඳ අවෙබෝධය] ලබා ` උසස් 

රසE!දනයට {� කරUම අර�S කර ගK_! සංÆත රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
96,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     48,000.00         50% C 60%

K78563950007 7/18/2017

ජනතාව උසස් රස E!දනයට {� කරUෙ  අර�s! අගලව�ත 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව සඳහා gභාEත Æ රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

K78563950002 5/18/2017

සංÆත රසාස්වාදනය "¦! මානkක ෙසෞඛ� ඉහල නැංUෙ  

අර�s! අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ගැws 

මFව�! සඳහා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

44,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     44,000.00         100% I 100%

A78563150008 7/19/2017

අගලව�ත  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp Eහාරස්ථාන 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

A78563150009 7/19/2017

අගලව�ත  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දා�Rෙගොඩ 

ප��K ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

A78563150010 9/4/2017

අගලව�ත  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �`ෙ:ඛාගම 

� ෙම�තාK ධ මරාජ ආරාමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% Q 0%

F78561850011 8/23/2017

WP/MATU/S.A.Welgama K.V. - Supply of furniture

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     103,750.00       35% C 60%

F78563850014 10/11/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අගලව�ත 

ශාසනාර]ෂක බල ම ඩලයට අය� Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

A78563150015 10/11/2017

අගලව�ත පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ගෙ!ෙගොඩැ�ල Xරාණ Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%



H78561151001 10/26/2017

WP/MATHU/Magurumaswila K.V   construction of a 

new  three class room building.

5,230,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,025,064.74    20% C 60%

K78563951002 3/23/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP දහ  පාස� 

��ව�!ෙZ ධා�තා සංව:ධනය සදහා දහ  �� X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

74,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     74,000.00         100% I 100%

K78563951003 3/23/2017

ජන සංÆතය පව:ධනය හා පචRත ;�ෙ  අර�s! වල�ලාEට 

පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා ජන 

සංÆතය �¦බඳ ෙසෞ!ද:යා�මක රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම
65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     65,000.00         100% I 100%

K78582951004 5/17/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP, අ!ත: ෙයෞවන සමාජ 

පාෙ@Aය �ඩා උෙළල සඳහා Vසලාන ලබා`ම

34,220.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 34,220.00           34,220.00         100% I 100%

H78561151005 4/5/2017

WP/MATHU/Udugama K.V. - Construction of security 

fence

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

G78561851007 6/27/2017

WP/MATU/ Makalandawa K.V. - Supply of computers

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     473,810.00       95% I 100%

F78561851008 6/27/2017

WP/MATU/ Makalandawa K.V. -Supply of furniture 

and sports equipment

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

N78561951010 8/3/2017

Program on arts and cultural talents for students in 

walallawita D/S division

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

A78563151011 7/19/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp 

ම�ල~pෙගොඩ Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%



A78563151012 7/19/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙබෝගලාව x 

ෙඛ�තාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

G78561851013 7/26/2017

WP/MATHU/Meegaha thanna P.V.- Supply of computer 

& equipment

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     309,410.00       77% H 100%

G78561851014 10/26/2017

WP/MATHU/Katugahahena K.V - Supply of a 

Photocopy machine

71,800.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     71,800.00         100% I 100%

F78561851015 7/28/2017

WP/MATU/Uragoda P.V. - Supply of furniture

350,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78563951016 9/4/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පජාව හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ෙZ රසාස්වාදන හැ;යාව! ඉහළ නැංUෙ  අර�s! 

සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

F78561851017 8/23/2017

WP/MATU/Karapagala P.V. - Supply of furniture and 

sports equipment

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%

G78561851018 10/26/2017

WP/MATU/Sri Saranankara P.V.- Supply of a 

photocopy machine

71,800.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561851019 10/26/2017

WP/MATU/Karapagala P.V. - Supply of a photocopy 

machine

71,800.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561851020 9/26/2017

Supply of a desktop computer, laptop computer, printer, 

multimedia projector and other equipment to re-open 

Dodampapitiya P.V.

376,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%



G78561851021 10/11/2017

WP/MATU/ Dodampapitiya P.V. - Supply of photocopy 

machine and other equipment

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78563951022 9/26/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! හා කා:යාල Kලධා<!ට Æ සාiත�ය �¦බඳ අවෙබෝධය] 

ලබා ` උසස් රස E!දනයට {� කරUෙ  අර�s! Eචාරා�මක Æ 

රස E!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම
125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     125,000.00       100% I 100%

A78563151023 10/11/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp Xස්වල 

Eමලාරාම Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

K78536951024 10/9/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ත�ණ ත�sය! 

සඳහා Eෙ@ශ භාෂා X{S පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% O 0%

G78561851025 10/27/2017

WP/MATU/Udugama K.V. - Supply of a photocopy 

machine

78,200.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

H78582151026 10/31/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP පෙර�ගම මහා 

Eද�ාලෙP �ඩා �jය පස් Xරවා සකස් ;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

D78561152001 3/27/2017

WP/MATU/Hadigalle Siri Vipulasiri K.V.- Development 

of the Internal Access Roads

400,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     399,997.45       100% I 100%

D78561152002 3/27/2017

WP/MATU/Kapugedara K.V. - Development of the 

Internal Access Roads

400,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     399,362.00       100% I 100%

K78563952003 4/5/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ කලා Vසලතාවය! හා රසාස්වාදන හැ;යාව! ඉහල 

නැංUෙ  අර�s! නාට� හා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
42,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     42,000.00         100% I 100%



K78563952004 4/5/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාවෙZ හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ Vසලතා වැT ��S ;<ෙ  අර�s! 

ෙකj නාට� වැඩ��ව] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

A78561152005 7/10/2017

WP/MATHU/Kosgulana K.V. – Repairing of 80x20 

building 

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

A78561152006 4/5/2017

WP/MATHU/Ingurudaluwa K.V. – Repairing of 60*20 

building

1,800,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,799,913.00    100% I 100%

N78563952008 4/19/2017

සා පධා�ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය ;<ම උෙදසා kංහල අ�� 

අN�9 උදාව ෙව�ෙව! පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  

ෙකොnඨාශෙP පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� උ�සවය] 

පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F78561852010 6/27/2017

WP/MATU/ Bellana M.V. - Supply of furniture 

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     300,000.00       100% I 100%

F78561852011 6/27/2017

WP/MATU/ Kapugedara K.V. - Supply of science 

equipment and cupboards

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     25,200.00         17% C 60%

F78561852012 6/27/2017

WP/Mathu/Pelenda M.V. - Supply of Home science 

equipment & Sports equipment

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

F78561852013 6/27/2017

WP/Matu/Diganna P.V. - Supply of funiture 

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561852014 6/27/2017

WP/MATHU/Bellana M.V. - Supply of a Computer & a 

photocopy machine

250,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     249,700.00       100% I 100%



G78561852015 6/27/2017

WP/MATU/Kapugedara K.V. - Supply of a laptop 

computer

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     98,210.00         98% I 100%

G78561852016 6/27/2017

WP/Mathu/Pelenda M.V. - Supply of two computers & 

multimedia projector

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     231,400.00       77% I 100%

N78563952009 5/9/2017

සා පදා�ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය හා ජනතාව උසස් 

රසE!දනයට {� ;<ම සහ පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  

ෙකොnඨාසෙP දහ පාස� ද�ව!ෙZ ගායන/වාදන හැ;යාව 

ව:ධනය ;<ම උෙදසා ෙවස] බැ� Æ පසංගය] පැවැ�Uම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     300,000.00       100% I 100%

A78563152017 7/19/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �Kයාවල 

ක�ග�ෙදKය ආරන� ෙසේනාසනෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     39,972.67         100% I 100%

G78561852018 7/26/2017

WP/MATHU/Hadigalla siri wipulasiri K.V. - Supply of 

computer & equipment

160,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     145,011.00       91% I 100%

G78561852019 7/26/2017

WP/MATHU/Pagngna sena K.V. - Supply of computer 

& equipment

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     309,410.00       77% I 100%

G78561852020 7/26/2017

WP/MATHU/Pelanda muslim V.- Supply of computer & 

equipment

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     161,510.00       81% H 100%

F78561852021 7/28/2017

WP/MATU/Hedigalla Siri Wipulasiri K.V. - Supply of 

sports equipment

150,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

F78561852022 7/28/2017

WP/MATU/Hedigalla Siri Wipulasiri K.V. - Supply of 

band equipment

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%



F78561852023 7/28/2017

WP/MATU/Hedigalla Siri Wipulasiri K.V. - Supply of 

furniture

400,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     254,250.00       64% C 60%

F78561852024 7/28/2017

WP/MATU/Pelenda Muslim K.V. - Supply of furniture

300,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     91,950.00         31% C 60%

A78563152025 10/9/2017

පාR!ද�වර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙමෝ�කාව 

යාලමැTය x ෙබෝe�]ඛාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

H78582152026 10/19/2017

පාR!ද�වර  පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP �ග!න අරඹක!ද 

ෙපො9 �ඩාංගනය වැT��S ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% O 0%

G78561852027 10/27/2017

WP/MATU/Maliyadewa P.V. - Supply of a photocopy 

machine

78,200.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     78,200.00         100% I 100%

N78582853003 7/2/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 150,000.00         -                   0% A 10%

K78563953004 7/13/2017

EයැÖ යන සංස්කෘ�කාංග සංර]ෂණය හා පව:ධනය ;<ෙ  

අර�s! _�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! සඳහා ශා!� ක:ම හා �ජා Ee වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% B 35%

K78563953005 7/13/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසය "ළ දහ  අධ�ාපනය ලබන 

ද� දැ�ය!ෙZ නායක�ව ල]ෂණ ඔr නැංUෙ  අර�s! �ෂ� 

නායක X{S වැඩ��ව] පැවැ�Uම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     35,000.00         100% I 100%

K78563953001 5/4/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ කලා Vසලතාවය! හා රසාස්වාදන හැ;යාව! ඉහළ 

නැංUෙ  අර�s! සාiත� හා සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     30,000.00         100% I 100%



A78563153002 5/29/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පැ�ෙපොල 

�ඩග�ව Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% A 10%

F78563853006 8/15/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා rලාස්j] X� ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     99,580.43         100% I 100%

A78563153007 8/15/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp පැ�ෙපොල 

ඉkපතනාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;<ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     30,000.00         100% I 100%

F78563853008 8/21/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක ම!"ඩාව 

`පාරාම Eහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     49,790.22         100% H 100%

A78563153009 8/23/2017

_�ලKය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක ම!"ඩාව 

`පාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 0% O 0%

G78561853010 9/26/2017

WP/HOR/ Katagoda P.V. - Supply of a computer and 

accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561853011 9/26/2017

WP/HOR/Weniwelpitiya K.V. - Supply of a computer 

and accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78563954001 4/18/2017

EයැÖයන සංස්කෘ�කාංග සංර]ෂණය හා පව:ධනය ;<ෙ  

අර�s! ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පජාව සඳහා 

රටයැVම ශා!�ක:මය �¦බඳ වැඩසටහන] පැවැ�Uම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     40,000.00         100% I 100%

K78563954002 4/18/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව!, 

ත�ණ පජාව සඳහා "ෙපොත] එ]ක දවස] "- සාiත�ය පව:ධන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

22,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     22,000.00         100% I 100%



K78563954003 4/18/2017

ජා¡! අතර සංස්කෘ�ක සහhවනය, සංi�යාව ඇ� ;<ෙ  

අර�s! `පවාR �නයට සමගාzව සංස්කෘ�ක උ�සවය] පැවැ�Uම

42,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% B 35%

K78563954004 4/18/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP පාථ_ක අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙZ K:මාණA³�වය ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! ළමා Æත, 

ජන සංÆත රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

36,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% B 35%

A78563154005 6/15/2017

පැව� ගංව"ෙර! හාKයට ප� ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  

ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මාX�ගල Eකමkංහාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ප�සංස්කරණ කට�" සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% C 60%

F78563854006 8/15/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

rලාස්j] X� ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% D 80%

G78561854007 9/26/2017

WP/HOR/ Menerigama P.V. - Supply of a computer and 

accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561854008 9/26/2017

WP/HOR/ Kekulaliya P.V. - Supply of a computer and 

accessories

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78563954009 10/11/2017

ඉංv�ය පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කලාක�ව! ඇගÑෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% A 10%

K78582963001 3/8/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� පාස� �ඩක �Tකාව! සඳහා 

බැn_!ට! එ]�න X{S කදNර] පැවැ�Uම

160,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 160,000.00         -                   0% A 10%

K78582863002 10/19/2017

ග පහ �ස්´]කෙP �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා Vසලතාව ඉහළ 

නැංUෙ  අර�s! Rයා ප�ංp ෙයෞවන සමාජ හා �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

1,600,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      403,825.00       25% C 60%



K78563963003 4/3/2017

ග පහ �ස්´]කෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ ෙපෞ�ෂ�ව 

සංව:ධනය සහ රසE!දන හැ;යාව! ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 

රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     190,500.00       95% I 100%

K78582963004 4/7/2017

ග පහ �ස්´] අෙයෝමය X�ෂයා ෙ�<ෙ  තරගාවRය පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00         391,000.00       78% D 80%

N78582863009 8/16/2017

ග පහ �ස්´]කෙP �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා Vසලතාව ඉහල 

නැංUෙ  අර�s! Rයාප�ංp ෙයෞවන සමාජ හා �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම (ෙදවන අ�යර)

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K78561963012 6/23/2017

Improving capacities of G.C.E. (O/L) students in 

Kelaniya education zone, providing with model papers 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     91,524.45         92% I 100%

N78561863011 6/5/2017

Supply of school learning equipment for floods and earth 

slip affected children in Gampaha District

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

K78561963013 9/20/2017

Conducting a training programme inorder to enhance 

knowledge of pre-school teachers in Katana and 

Negombo Divisional Secretariats

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

F78561863014 10/12/2017

Supply of school learning materials to under-privileged 

students in Mahara and Biyagama divisional secretariat 

in Kelaniya Education Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

N78582963015 10/19/2017

ග පහ, ව�තල පාප!9 සංගමයට අය� �ඩා සමාජ අතර පාප!9 

³Z තරඟාවRය] පව�වා සහභාÆ වන �ඩා සමාජ සඳහා �ඩා 

භා ඩ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N78582963016 10/22/2017

ග පහ �ස්´] පUනය!ෙZ මලල �ඩා උෙළල පැවැ�Uම - 2017

100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 100,000.00         -                   0% H 100%



K78582864001 3/16/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා Vසලතාව ඉහළ 

නැංUෙ  අර�s! Rයා ප�ංp ෙයෞවන සමාජ හා �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     248,020.00       25% C 60%

N78561864012 6/21/2017

Promoting school attendance by providing learning 

materials under privilege students in Colombo Education 

Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78561964013 6/21/2017

Conducting a seminar (Tamil medium) for grade 05 

students in Colombo Education Zone

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     50,000.00         100% I 100%

K78561964014 6/21/2017

Conducting a seminar (Sinhala medium) for grade 05 

students in Colombo Education Zone

50,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     50,000.00         100% I 100%

F78561864016 7/18/2017

    Supply of Furniture and equipment for schools in 

Homagama Zone

305,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% H 100%

F78561864017 7/18/2017

Supply of Furniture and equipment for schools in 

Jayawardenapura Zone

305,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

G78561864018 8/4/2017

Supply of computers and other equipment for schools in 

Jayawardenapura Zone

1,380,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

G78561864019 7/18/2017

Supply of computer equipment and other Machinery for 

schools in Homagama Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

G78561864020 7/18/2017

Supply of computer equipment and other Machinery for 

schools in Piliyandala Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     959,500.00       96% H 100%



G78561864021 7/18/2017

Supply of computer equipment and other Machinery for 

schools in Colombo Zone

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

F78561864022 7/18/2017

Supply of Furniture and equipment for schools in 

Piliyandala Zone

305,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     303,059.50       99% H 100%

N78582864008 5/18/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා Vසලතාව ඉහල 

නැංUෙ  අර�s! Rයාප�ංp ෙයෞවන සමාජ හා �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම (ෙදවන අ�යර)

3,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N78561864011 6/7/2017

Supply of school learning equipment for floods and earth 

slip affected children in Colombo District

600,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78561964024 8/1/2017

Conducting a science / math seminar for O/L - 2017 

students in colombo education zone

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

N78561864025 8/1/2017

Supply of the equipment for under privileged students in 

selected schools in Jayawardenapura Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K78561964027 8/15/2017

Conducting a capacity development program for prefects 

in Padukka and Hanwella Educational Divisions

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K78561964028 10/23/2017

Conducting a seminar on good use of IT for school 

communities of Hindu College Rathmalana, Tamil M.V. 

Dehiwala and Tamil M.V. Nugegoda

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

K78582865001 3/16/2017

ක�තර �ස්´]කෙP �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා Vසලතාව ඉහළ 

නැංUෙ  අර�s! Rයාප�ංp ෙයෞවන සමාජ හා �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      66,730.00         7% C 60%



N78582865011 8/28/2017

ක�තර �ස්´]කෙP �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා Vසලතාව ඉහල 

නැංUෙ  අර�s! Rයාප�ංp ෙයෞවන සමාජ හා �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම (ෙදවන අ�යර)

710,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N78582865015 10/19/2017

29 වන ජා�ක ෙයෞවන �ඩා උෙළෙ� ජයගාß ක�තර �ස්´] 

�ඩක �Tකාව! ඇගÑම

70,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 70,000.00           -                   0% A 10%

K78561965016 7/10/2017

Conducting capacity development program for students 

in selected schools in mathugama education zone 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

N78561865013 6/5/2017

Supply of School learning equipment for floods and earth 

slips affected children in Kalutara District

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

N78563965014 7/20/2017

ෙ@Aය සංස්කෘ�කාංග gර]°ත ;<ම හා සමාජෙP අභාවයට යන 

ෙ@Aය කලාංග ම" පරXර ෙවත පචRත ;<ෙ  අර�s! ක�තර 

�ස්´]කෙP පාස� ළ�! හා ��ව�! ස බ!ධ කර ගK_! 

ෙසොක�, ෙකෝල  Kôපනය ඇgෙර! වැඩ��ව] පැවැ�Uම
80,881.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     80,881.00         100% I 100%

F78561665017 9/12/2017

Supply of sports equipment to selected schools in 

Mathugama and Horana Zone

200,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78561965018 9/13/2017

Capacity Development program for principals and 

teachers in Mathugama Education Zone

310,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     234,600.00       76% A 10%

G78561865019 9/29/2017

Supply of Photocopy machines, Computer and related 

equipment for Divisional Education Offices in 

Mathugama Education Zone

450,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     234,600.00       52% C 60%

K78561965021 10/17/2017

Capacity development programme for Kalutara 

Education Zone

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ 0% O 0%



N78561962001 1/25/2017

Special intensive programme to improve O/L mathematic 

results 

1,370,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

K78563962002 2/22/2017

බස්නාiර පළාෙ� කෘතහස්ත කEයV ¾ �.².අ�Eස් ෙපෙ:රා 

කEයාණ! සැම<මට සමගාzව පජාව!ෙZ කාව� රසඥතාවය 

ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! වැඩසටහන] පැවැ�Uම

207,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     207,000.00       100% I 100%

K78563962003 2/27/2017

බස්නාiර පළාෙ� අ� ෙශේෂ්ඨ නාට�ධරෙයV N ආචා:ය ෙහ!� 

ජයෙසේන '<!ෙZ  "{SවටෙP කථාව"  නාට�ෙP ස්ව:ණ 

ජය!�ය සැම<මට සමගාzව පජාව උෙදසා නාට� රසE!දන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     100,000.00       100% I 100%

G78525162004 3/8/2017

බස්නාiර පළා� ෙතොර"� තා]ෂණ ස ප� සංව:ධන ආයතනෙP 

ෙසේවා කට�" පව:ධනය සඳහා ප�ගණක හා උපාංග _ල` ගැaම

2,750,000.00      අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන -                     2,742,850.00    100% I 100%

N78582962005 3/16/2017

බස්නාiර පළා� �ඩා අර�දල ශ]�ම� ;�ම සඳහා දායක�වය 

ලබා`ම - 2017

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      1,000,000.00    100% I 100%

K78561962006 4/7/2017

Development of vocational skills for sustainable 

livelihood 

4,405,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

K78525762007 3/29/2017

බස්නාiර පළාෙ� අ� ආදාය ලාÌ ද�ව! ෙතොර"� තා]ෂණ 

දැS_! සEබල ගැ!Uම සඳහා X{S පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

800,000.00         අමා.ෙ�.

අධ�]ෂ, 

ෙතොර"� 

තා]ෂණ 

ස ප� 

සංව:ධන -                     -                   0% D 80%

K78563962008 4/3/2017

ෙසෞ!ද:යා�මක රසE!දනය X�� කර නාට� කලාව �¦බඳ 

දැSම ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! බස්නාiර පළාෙ� නාට� කලාව 

අධ�යනය කරන ද�ව!,��ව�! හා පජාව ෙව�ෙව! නාට� 

Eචාරා�මක හා රසE!දන වැඩසටහ! පැවැ�Uම
700,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     538,105.00       77% D 80%

K78563962009 4/3/2017

බස්නාiර පළාෙ� පාථ_ක අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ 

ෙසෞ!ද:යය හැ;යාව! ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! ජන සංÆතය 

ආ�ත රස E!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

193,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%



K78563962010 4/3/2017

බස්නාiර පළාෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! හා පජාව රසE!දනයට 

{�  කරUම, K:මාණA³ හැ;යාව! ව:ධනය ;<ම හා අභාවයට 

යන ෙ@Aය ගැම ෙෆෝ! Æ, Ò:�, නාඩග , ජන Æ, E�9 වැK 

කලාව! නව පරXර අතර පචRත ;<ෙ  අර�s! කාව� 

රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම
600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     100,000.00       17% B 35%

K78563962011 4/3/2017

බ�ලා ගායන කලාව �¦බඳ බස්නාiර පළාෙ� ජනතාවට හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා අවෙබෝධය] ලබා` එය සංර]ෂණය 

හා පව:ධනය ;<ම උෙදසා බ�ලා ගායන කලා රසාස්වාදන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     378,100.00       76% D 80%

N78582862012 4/5/2017

බස්නාiර පළාෙ� �ඩා X{S මධ�ස්ථාන ස" උස පැaෙ , �j 

පැaෙ  හා � නාස්j] �ඩා ෙමnට අ��වැTයා ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      980,000.00       98% I 100%

K78582962013 4/5/2017

43 වන ජා�ක මහා �ඩා උෙළල Kෙයෝජනය කරන, බස්නාiර 

පළාෙ� �ඩක �Tකාව! සඳහා ෙපර X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      971,649.00       97% I 100%

K78561962014 4/7/2017

School literary competition of western province - Balance 

Activities 

595,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     595,000.00       100% I 100%

N78582862030 10/19/2017

43 වන ජා�ක මහා �ඩා උෙළලට සහභාÆවන බස්නාiර පළා� 

�ඩක �Tකාව! සඳහා සප�" හා ජැකn ලබා `ම

4,580,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,000,000.00      2,000,000.00    44% C 60%

N78563962015 4/26/2017

බස්නාiර පළා� කලා උෙළල පැවැ�Uම - 2017

3,400,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

N78563962016 4/26/2017

පාර ප�ක කE කලාව gර]°ත හා ජනගත ;<ෙ  අර�s! 

බස්නාiර පළාෙතi ijවන කEක�ව! සහ ijවන කE කලාව 

�¦බඳ උන!9ව ද]වන අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සහ ෙයෞවනය! 

සඳහා ijවන කE පව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

N78563962017 4/26/2017

අංVර කලාක�ව!ෙZ Vසලතාවය! ව:ධනය ;<ම හා පළා� 

පජාවෙZ රසාස්වාදන හැ;යාව! ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 

බස්නාiර පළා� ෙකjනාට� උෙළල පැවැ�Uම

1,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%



N78563962018 4/26/2017

බස්නාiර පළාෙතi kjන කලාක�ව! ඇගÑම "R! කලා හා 

සාiත� ]ෙෂේතය gර]°ත ;<ම

2,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

N78563962019 6/2/2017

සා පදා�ක ආග_ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 

එ]ස� ජා¡!ෙZ ෙවස] �න සැම�මට සමගාzව බස්නාiර 

පළාෙතi ෙවස] උ�සවය සැම<ම

1,266,080.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,266,080.00    100% I 100%

N78563862020 9/28/2017

බස්නාiර පළා� පජාව උසස් රසE!දනයට {� කරUෙ  අර�s! 

ෙසෞ!ද:ය පදන  කර ග� නාට� පද:ශනය

950,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     300,500.00       32% B 35%

N78563862021 5/18/2017

බස්නාiර පළාත "ල ආග_ක k@ධස්ථාන �¦බඳ යාව�කා³න ද�ත 

ප@ධ�ය] ස්ථාපනය ;<ෙ  අර�s! ප!ස� හා ආග_ක 

k@ධස්ථාන �¦බඳ සංගණනය] k9 ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

N78563862022 8/28/2017

පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය ;<ෙ  අර�s! ෙ@Aය 

අනන�තාවෙය! �� සංස්කෘ�ක උ�සව පැවැ�Uම

700,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

N78563862023 5/18/2017

න�ත� උ�සවය හා බැY� සා පදා�ක සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය 

;<ෙ  අර�s! ග පහ �ස්´]කෙP පජාව ස බ!ධ කර ගK_! 

සා පදා�ක න�ත� උ�සවය] පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

N78563862025 5/18/2017

බස්නාiර පළාෙ� �ස්R  පජාවෙZ සංස්කෘ�කාංග පව:ධනය 

;<ෙ  අර�s! සා පදා�ක අංග ඇ"ල�ව රාමසා! උ�සවය] 

පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

A78563162026 9/28/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙසෞ!ද:ය Kෙ]තනෙP ෙගොඩනැvR වල 

සංව:ධන හා ප�සංස්කරණ කට�"

2,527,398.00      අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද:ය 

Kෙ]තනය -                     -                   0% B 35%

N78561862028 5/24/2017

Supply of bags for distribution of learning materials 

among under- privileged students

500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     499,000.00       100% I 100%



K78563962029 5/30/2017

බස්නාiර පළාෙ� ජනතාවෙZ කලා රසඥතාවය ඉහළ නැංUෙ  

අර�s! බස්නාiර පළාත "ළ ෙවෙසන පාස� kg! හා පජාව 

සඳහා Æතය, සංÆතය, සාiත�ය �¦බඳ රසE!දනා�මක 

වැඩසටහ! පැවැ�Uම
780,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද:ය 

Kෙ]තනය -                     -                   0% B 35%

N78563962031 9/13/2017

බස්නාiර පළාෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙZ හා පජාවෙZ කලා 

Vසලතාවය ඉහළනැංUම හා ජා¡! අතර සංi�යාව ව:ධනය ;<ෙ  

අර�s! සංස්කෘ�කාංග ඇ"ල� පසංගය] පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

A78563162032 9/20/2017

බස්නාiර පළා� ෙසෞ!ද:ය Kෙ]තන කා:යාල සංÖ:නය වා� 

සzකරණය ;<ම

210,000.00         අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද:ය 

Kෙ]තනය 0% O 0%

N78582962033 10/22/2017

බස්නාiර පළා� ෙපර පාස� �� සංග  අතර ෙනnෙබෝ� 

තරඟාවRය] පව�වා ෙනnෙබෝ� ආ ප!න කnටලය] ලබා `ම

320,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

F78582862034 10/31/2017

�ෙඩෝ �ඩාෙF පව:ධනය උෙදසා �ඩාව සඳහා අවශ� ෙමnට _ල` 

ගැaම

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N74561106300 10/13/2017

ග පහ ප�තලෙගදර Eද�ාෙලෝක මහා Eද�ාලෙP �ඩා �jෙP 

පTෙපළ සiත බැ ෙ  ඉ�� ෙකොටස ස �:ණ කර �ඩාංගනය 

සංව:ධනය ;<ම

1,864,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N74561107300 7/17/2017

ග පහ ත]°ලා Eද�ාලය සඳහා " ස්මා:n " ප!� කාමරය] 

සැකyම.

769,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% C 60%

N74561121300 8/28/2017

ෙකොළඹ 10, මi!ද Eද�ාලය සඳහා  "ස්මා:n" ප!� කාමරය] 

සැකyම

769,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

N74561142300 8/28/2017

ක�තර නාෙගොඩ මහා Eද�ාලය සඳහා  "ස්මා:n" ප!� කාමරය] 

සැකyම

769,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%



N75561262001 9/29/2017

School Based Learning Improvement Grant (SBLIG) - 

Phase 01

40,150,000.00    අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ 0% O 0%

H77563101500 3/1/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP හ�ෙප සා.පැ!kස් ෙසේEය:  zස  

ගෘහය ෙ@වස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     198,573.29       99% I 100%

K77561901502 4/3/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 2016 ව:ෂෙP �ෂ��ව  Eභාගය 

සම� kg ද�ව! සඳහා ඇගÑෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     249,500.00       100% I 100%

H77563101503 3/14/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP {S��ල x gගත ෙරෝහණ 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     100,000.00       100% I 100%

H77563101504 3/16/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව�ෙපොල ගාම Kලධා� වසෙ  

�ij ෙබෝï�]ඛාරාමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     100,000.00       100% I 100%

F77584801505 4/21/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙද�ගස්හං�ය, කටාන 

�ij  ෙද�ගස්හං�ය  සංiඳ  ෙපර පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

N77584801506 7/20/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා  `ම

40,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     40,000.00         100% I 100%

N77584801507 8/8/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

N77561801508 8/9/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP න  කරන ලද පාස�  වල kg! 

සඳහා ෙපො9ෙF ප�හරණය කළ හැ; උපකරණ ෙලස සංÆත ( 

වය³නය ) උපකරණ ලබා `ම ( අදාල පාස� නාම ෙ�ඛණය අ�ණා 

ඇත )
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     144,000.00       96% I 100%



N77561601509 8/9/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  න  කරන ලද  පාස� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම ( අදාල පාස� නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත )

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

N77563101511 8/19/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පතvෙගොඩැ�ල ආෙරෝග�මාතා 

ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

N77584801512 8/19/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

H77561101513 8/19/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නාවාන මහා Eද�ාලෙP අඩ] 

Kමකළ ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ��  සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77582801514 10/26/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පළා� හා ජා�ක මnටෙ  �ඩක 

�Îකාව! සඳහා අත�ාවශ� වන �ඩා උපකරණ  ෙහෝ ඇග�  

උපකරණ ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

N77561901515 10/24/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාසැ�වල  2017 ව:ෂෙP 5 වසර 

�ෂ��ව Eභාගය සම� ද�ව! සඳහා උපහාර වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

K77561901516 11/2/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 2017 ව:ෂෙP �ෂ��ව Eභාගය 

සම� ද�ව! ඇගÑෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

H77563102500 3/1/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආTඅ බලම සැනg  උයන ශා!� 

Eහාරස්ථාන ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00       100% I 100%

H77563102501 3/1/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මඩවල x ෙබෝeපාදාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස�  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00       100% I 100%



H77563102502 4/10/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන ශා!ත ක�තාÒ ෙ@වස්ථාන 

ෙගොඩනැvRවල  ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00       100% I 100%

F77584802503 4/10/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ෙදමංහ!�ය Rn� ෙරෝස් 

ෙපර පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

H77563102504 3/1/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වලපල, ආTඅ බලම  Xන� Kෙ]තන 

ධ:ම ශාලා  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00       100% I 100%

K77563902506 3/7/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පජාව සඳහා ආග_ක සංස්කෘ�ක 

කට�"  පව:ධනය ;<ම අර�S කරෙගන  ර@ෙදො�ව x 

gෙබෝධාරාම මහා Eහාරස්ථානයට අ�බ@ධ  Rයාප�ංp x 

පඤ්ඤාන!ද දහ  පාසල "ල වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

H77563102507 8/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මඩවල x ෙබෝeපාදාරාම 

Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00       100% I 100%

H77563102509 11/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අංක : 93/ඒ උ"� ක�රාන ශාඛ�yහ 

ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථාන Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% B 35%

H77563102510 5/8/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 152  මඩවල ගාම Kලධා� 

වසෙ  �ij ෙබෝeපාදාරාමය  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන  කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

F77563802512 3/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  අංක 161/², ක�වා�jය 

�.ෙසබස්�ය! �K9!ෙZ  ෙ@වස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා 

`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

H77563102513 3/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 161 ගාම Kලධා� වසෙ  �ij 

නැ/මහ{S�jය �/ආනා �Kශ්ව�යෙZ ෙ@වස්ථාන  

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%



H77563102514 3/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 69 වැRෙහේන ගාම Kලධා� 

වසෙ  �ij ශා!ත ක�තා�  �K9ෙZ ෙ@වස්ථාන  ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

F77563802515 6/1/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක 93/ඒ උ"� ක�රාන, 

ෙ½g w¦!දාෙZ ෙ@වස්ථානයට අ�බ@ධ  දහ  පාසලට උපකරණ 

ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,928.00         100% I 100%

H77563102516 4/7/2017

කටාන පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  දVS වැRෙහේන සා!ත ෙසබස්�ය! 

�K9ෙZ ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�"  k9 ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     250,000.00       100% I 100%

K77561802517 5/5/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග/ක�වා�rXව  x  Eජය කKෂ්ඨ 

Eද�ාලෙP  පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා³ම අර�S 

කරෙගන  Eද�ාලයට  ප�ගණක  ය!තය] හා ×!ටරය] ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     95,595.00         96% I 100%

K77561802518 11/22/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග/ෙකො!දග ��ල  කKෂ්ඨ 

Eද�ාලෙP පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා³ම අර�S 

කරෙගන එම Eද�ාලයට  ප�ගණක  ය!තය]  හා  අෙනV�  

උපකරණ  ලබා `ම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     120,175.00       80% I 100%

H77563102519 4/21/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�රාන ෙවස්ට:yට!  ව�ත 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvRවල ඉ�� සංව:ධන කට�" Kම ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

K77563902524 6/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eයැ; යන සංස්කෘ�ක අංගයන 

ආර]ෂා ;<ම අර�S කරෙගන ෙපොෙසො! ෙපොෙහොය K_�ෙත! 

ßනjයන ෙපො��� Eහාරස්ථානෙP සංස්කෘ�කමය වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

F77563802525 7/5/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  නැෙගනiර මහ{S�jය 

ෙපේමච!ද ක�වා� ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාසලට උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,897.35         100% I 100%

N77584802529 8/19/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%



N77561602530 9/19/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  1. ��ලව�ත ෙ�E� ද k�වා 

කKෂ්ඨ Eද�ාලය, 2. zග/ක�නායක මහා Eද�ාලය, 3. 

zග/ක�නායක ෙරෝමාÒ කෙතෝRක Eද�ාලය හා 4. zග/x 

ෙජෝ�රතන කKෂ්ඨ @E¡�ක Eද�ාලය යන පාස� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම - එ] පාසලකය �. 25000/- බැv!
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

N77563102531 10/31/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දVS ක�රාණ ෙrෂක:මගම x  

9_!දාරාම  Eහාරස්ථානෙP  x  gමංගල දහ  පාසලට උපකරණ 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H77563102532 9/19/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මඩවල x ෙබෝeපාද�ාරාම 

Eහාරස්ථානෙP  ෙදමහ� දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N77563102533 9/19/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකො�ෙගොඩ, ර@ෙදො�ව  x 

gෙබෝධාරාම මහා Eහාරස්ථානෙP x පඤ්ඤාන!ද දහ  පාස� 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N77563802534 9/19/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අංක 199/ඒ  ර@ෙදො�ව  ගාම Kලධා� 

වසෙ  ර@ෙදො�ව අ�නවාරාම Eහාරස්ථානෙP  දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N77561802535 10/24/2017

කටාන    පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  zග/ර@ෙදො�ගම  කKෂ්ඨ   

Eද�ාලයට ම�jzÎයා  ෙපොෙජ]ටරය]    ලබා `ම

80,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

N77561802536 10/24/2017

කටාන    පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  zග/ධ මාෙලෝක මහා   Eද�ාලයට 

ස!KෙFදන උපකරණ කnටලය]    ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

N77561802537 10/24/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/zග බ ඩාරනායක  Eද�ා³ය 

පාස� æ:ය වාදක ක ඩායමට අවශ�  ඇY    ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව 0% O 0%

N77563102538 11/2/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කටාන, ෙදමංහ!�ය �ij ධ:ම 

ර]°තාරාමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9  ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%



K77561803500 2/3/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලා� පN�වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     500,000.00       100% I 100%

G77561803501 2/3/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනොEeම� අධ�ාපන ඒකකය මv! 

X{Sව ලැ6 ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට අෙr]°ත 

X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා �ම

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     398,988.00       100% I 100%

K77561903502 2/3/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනොEeම� අධ�ාපන ඒකකය මv! 

ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා 

ස්වයං �;යා X{S  පාඨමාලා පැවැ�Uම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% B 35%

F77563803503 2/16/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     499,384.00       100% I 100%

H77563103504 3/1/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙබෝලවලාන සදාසරණ ෙ@වස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,666.00         100% I 100%

H77563103505 3/1/2017

zග�ව ද�පත ශා!ත අ!ෙතෝa ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� 

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

140,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     139,983.00       100% I 100%

F77563803506 3/10/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp තලාෙහේන බා:බරා 

ෙ@වස්ථාන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

175,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     175,000.00       100% I 100%

H77563103508 3/16/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ද»පත ශා!ත අ!ෙතෝa �K9ෙZ 

ෙ@වස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන  කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,758.00         100% I 100%

H77563103509 6/1/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකො~pකෙ�  �@ධා�මයාණ!ෙZ 

ෙදF මැ9� ෙ@වස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     499,949.00       100% I 100%



H77563103510 3/21/2017

zග�ව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙබෝලවලාන කාK]ක ෙ@වමාතා 

ෙදFමැ9� ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,666.00         100% I 100%

H77563103511 3/16/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කලාෙහේන බා:බරා �Kශ්ව�යෙZ 

ෙ@වස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,758.00         100% I 100%

N77582803512 5/31/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     999,830.00       100% I 100%

K77561803513 8/8/2017

zග�ව   පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  zග/Eද�ාලංකාර  Eද�ාලෙP   

පාස� ද�ව!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා³ම අර�S කරෙගන 

එම Eද�ාලයට ප�ගණක  ය!තය]   ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     100,000.00       100% I 100%

N77582803514 8/11/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp  �ඩා ස_� සඳහා  �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     49,910.00         100% I 100%

N77582803516 6/6/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     499,740.00       100% I 100%

F77561803517 7/17/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/zග ශා!ත ෙජෝශr  Eද�ාලයට  

අවශ�  kg! සඳහා ෙපො9ෙF ප�හරණය කළ හැ; උපකරණ  ලබා`ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

zග�ව -                     -                   0% H 100%

H77563103519 7/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP තලාෙහේන, zග�ව �ij ශා!ත බාබරා 

ෙදEමැ9� ෙ@වස්ථානෙP  දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,666.00         100% I 100%

F77584804500 11/16/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මැඩෑ��ල සYK 

ෙපර පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     29,697.47         99% I 100%



H77561104501 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP උZග�ෙබොඩ E9හලට �Eg  

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 195,195.00         194,822.50       97% I 100%

H77563104502 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වjනපහ  ගෙ ෙගොඩාරාම  

Xරාණ  Eහාරස්ථානෙP  දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% H 100%

F77563804503 3/13/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp _�ව!ෙගොඩ රජමහ 

Eහාරස්ථානයට අ�බ@ධ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     29,983.00         100% I 100%

H77561104505 3/14/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වjනාපහ ෙරෝමාÒ කෙතෝRක 

Eද�ාලෙP සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     97,502.00         98% I 100%

N77584804506 7/20/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා  `ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,761.46         100% I 100%

H77561104507 8/8/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP _�/ෙහොර පැ�ල yලEමල 

Eද�ාලෙP පහල ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H77561104508 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙගො�ගම නාගාරාම පාථ_ක 

Eද�ාලෙP ෙගොඩනැvR වල ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

K77561904509 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP   ෙදමළ මාධ�  පාස�i 

අ.ෙපො.ස. ( සා/ෙපළ ) kg! සඳහා Eෂයය සමගාz ස ම!තණ 

පැවැ�Uම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N77584804510 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     25,471.00         25% I 100%



K77536905505 8/8/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ත�ණ  පජාව "ල නායක�ව, ආක�ප 

හා ෙපෞ�ෂ සංව:ධනය වැT��S ;<ම අර�S කරෙගන නායක�ව 

X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N77563805506 8/19/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp z<ගම ශාසනව:ධන 

��ෙවෙනi  කලායතනයට උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N77561805507 8/24/2017

z<ගම පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  _�/ෙද�වල  xම� ඕ�කn  මහා  

Eද�ාලෙP  බටiර  æ:ය  වාදන  ක ඩායම  සඳහා   æ:යය වාදන 

භා ඩ කnටලය]  ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

K77563905509 11/9/2017

z<ගම  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  සංස්කෘ�ක  හා කලා කට�"  

යටෙ� ගැසn මv! පකාශයට ප� කරන ලද   ���ග පල 

සංඝ_�තා ෙපරහැර පැවැ�Uම සඳහා අ�ගාහක  �ද� ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

F77563805510 11/9/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස�  සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

F77561806500 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  කහෙටෝEට බප/ග  �ස්R  

බාRකා Eද�ාලය සඳහා  rලාස්j] X� ලබා `ම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     30,000.00         100% I 100%

F77561806501 4/5/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග   x Kශ්ශංක  

Eද�ාලෙP E9හ�ප� කා:යාලය සඳහා   ³ බ� උපකරණ   ලබා `ම

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     40,000.00         100% I 100%

F77561806502 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග   Uර�ල කKෂ්ඨ  

Eද�ාලය සඳහා  rලාස්j] X� ලබා `ම

40,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     40,000.00         100% I 100%

F77561806503 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග  xම� බාෙරො! 

ජය�ලක කsෂ්ඨ Eද�ාලය සඳහා සංÆත භා ඩ ලබා `ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     75,000.00         100% I 100%



H77561106505 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග  ඌරාෙපොල පාථ_ක 

Eද�ාලෙP  ආර]°ත වැට සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

K77561906506 2/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සහ 

පජාවෙZ  සංසකෘ�ක හා ආග_ක උ�මය!  සංර]ෂණය ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

N77582806507 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ඌරාෙපොල gප: 

ෙසොK] �ඩා සමාජය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,940.00         100% I 100%

H77563106509 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP එ�ල]කල, ෙගොඩගම x 

ෙබෝe�]ඛාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,999.00         100% I 100%

H77563106510 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඌරාෙපොල zEjග මන x 

නාRෙ]රාරාමය  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% I 100%

H77563106511 2/16/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  කරවලාන Xන�ව:ධනාරාම  

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00       100% I 100%

F77561806512 2/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග  කWරාග�ල මහා 

Eද�ාලය සඳහා �ෂ� නායක Kලකබා ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

H77563106513 2/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zEjග මන Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% C 60%

F77584806514 2/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00       100% I 100%



H77563106515 2/21/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ෙබ ��ල, බ ඩාර බටවල 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     250,000.00       100% I 100%

F77561806516 3/10/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP බප/ග /ඕච:�ව�ත �ස්R  

Eද�ාලය සඳහා Eද�ාගාර උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     25,000.00         100% I 100%

F77561806517 3/10/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග   Vරවලාන කKෂ්ඨ 

Eද�ාලය සඳහා æ:ය වාදක උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     75,000.00         100% I 100%

F77561806518 3/10/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග  ඌරාෙපොල මධ�  මහා 

Eද�ාලය සඳහා æ:ය වාදක භා ඩ ලබා `ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     50,000.00         100% I 100%

H77563106521 5/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP KnටWව, ම�ව�ත �ij x 

ෙබෝï Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,840.00         100% I 100%

H77563106522 5/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙFය!ෙගොඩ, දංEලාන �ij x 

�නරාජ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම - 1 අ�යර

65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     65,000.00         100% I 100%

K77561906523 5/17/2017

අ�තනග�ල   පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙදමළ මාධ�   පාස�වල 5 

වසර �ෂ��ව Eභාගයට ෙපa  kjන ද�ව!  සඳහා ස ම!තණ  

පැවැ�Uම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     75,000.00         100% I 100%

N77561806524 9/18/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ග  දඩග�ව කKෂ්ඨ 

Eද�ාලෙP ෙගව" වගා ¸_යට අවශ�  දව�ා හා  උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% Q 0%

N77584806525 7/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අලවල gහද ෙපර 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%



H77561106526 10/26/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ග  අලවල මහා Eද�ාලෙP 

පාසැ� නාම Xව�ව සකස් ;<ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%

N77561806527 9/27/2017

අ�තනග�ල    පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  බප/ග /�jෙයෙගදර  

පාථ_ක E9හෙ�, 5   ෙශේsය ප!� සඳහා w�� මත සE කළ හැ; 

ôපවාiK/ප�ගණක �ර ප@ධ�ය]     ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K77561907500 2/21/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග /ෙමොරෙගොඩ gර]ෂා මානව 

ස ප� මධ�ස්ථානය යටෙ� X{Sව ලැ6 පාස� හැරvය ද�ව!ෙZ 

Vසලතා අ�ව වෘ�¡ය අධ�ාපනයට ෙයො� ;<ෙ  අර�s!  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම
25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     25,000.00         100% I 100%

H77563107501 2/21/2017

ග පහ පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ග /බැ Tය��ල  

ස්ව:ණ�ලකාරාමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%

H77563107504 7/3/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගෙ!��ල gගතgබදාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%

K77563907506 8/19/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ ත�sය! සඳහා කලා 

හැ;යාව! හා  ආක�ප ව:ධනය ;<ම අර�S කරෙගන  

රසE!දනා�මක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     15,000.00         10% I 100%

H77563107507 10/11/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග පහ, පහලගම, යටව�ත Xරාණ 

රජමහා Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00       100% I 100%

N77582807508 10/24/2017

ග පහ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

N77561807509 10/24/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ග /ඉW�ෙගොඩ gජාතා කK�  

E9හෙ� X@තකාලයට ෙපො� ලබා `ම

10,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ 0% O 0%



N77536907510 10/24/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ පජාව "ල  නායක�ව, 

ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ සංව:ධනය අර�S කරගK_! වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00         100% I 100%

N77536907511 11/2/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ පජාව "ල  නායක�ව, 

ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ සංව:ධනය අර�S කරගK_! වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% B 35%

H77563108500 3/1/2017

ජාඇල  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp   ජාඇල, කලඑRය ශා!ත 

�ව;  දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�"  k9 

;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

H77563108502 4/6/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලඑRය ශා!ත ෙජෝÖ� �K9!ෙZ 

ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ��  සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

H77561108503 8/10/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රාගම, බප/zග  ඉහලගම  x  

ධ:මර]°ත පාථ_ක E9හෙ� ෙසෝදා පා�වට ල]වන පෙ@ශය   

සංව:ධනය  ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

N77582808505 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ජාඇල පාප!9 සංග  �ඩා 

සමාජයට �ඩා භා ඩ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% B 35%

N77582808506 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k]ස්¿! බද:ස් එ�ෙ� 

�ඩා සමාජයට අවශ� �ඩා උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N77582808507 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කා!තා  එ�ෙ� �ඩා 

සමාජයට අවශ� �ඩා උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% C 60%

N77584808508 11/2/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ෙච��ෙලොෙසො   ෙපර 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%



K77561809500 2/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අ� 

ආදාය  ලාÌ පN�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

H77563109501 7/20/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැRසර ග�උ��ට x  ච!දාරාම 

Eහාරස්ථානෙP  දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" k9 ;<ම

294,783.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 294,783.00         294,783.00       100% I 100%

N77582809502 2/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 499,600.00         499,600.00       100% H 100%

H77561109503 3/21/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/කැල/ß!ෙක!ද පාථ_ක  

E9හෙ�  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     149,895.20       100% I 100%

H77563109505 11/17/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ß!ෙක!ද x  Xෂ්පාරාම 

Eහාරස්ථානෙP x ධ:මපාල  දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

සංව:ධන කට�"  ශම පදනම මත  k9 ;<ම  සඳහා දව�ාධාර ලබා 

`ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% B 35%

N77563109507 11/20/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ;�මැjයාගාර, මැෙ@ව�ත  x 

ස ෙබෝï Eහාරස්ථානෙP ධ:ම ශාලාෙF ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

H77563110500 2/1/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ���jය aලමහර x ලංකාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,962.00         100% I 100%

K77584910501 3/14/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� වල ��ව�! 

සඳහා ෙපර පාස� �� X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර -                     141,250.00       94% I 100%

H77563110503 3/14/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Xව]�jය x gගතw බාරාම 

Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ�� සංව:ධන  කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% C 60%



H77563110504 3/14/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වෑබඩ Xරාණ ග�ෙල! රජමහ 

Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% H 100%

K77563910506 5/5/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ කලා හැ;යාව 

සහ මානkක සංව:ධනය සඳහා රසE!දනා�මක වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

F77561810507 5/25/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහේෙ!ගම මධ� මහා Eද�ාලෙP �කn 

�ඩාව සඳහා උපකරණ ලබා `ම

325,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

K77561910509 11/1/2017

මහර පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP පළා� සභා පාස�වල ��ව�!ෙZ හා 

E9හ�ප�ව�!ෙZ දැ�ම, Vසලතා, ආක�ප සංව:ධනය ;<ම 

උෙදසා X{S වැඩ��ව] පැවැ�Uම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

H77561110510 7/3/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ���jය මහා Eද�ාලෙP �ඩා ම ඩප 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     342,603.16       69% D 80%

K77561910512 7/25/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  මහර අධ�ාපන ෙකොnඨාශයට අය� 

පාස� වල 2017 ව:ෂෙP   5 වසර �ෂ��ව Eභාගයට ෙපa kjන 

ද�ව!  සඳහා Eෂයය සමගාz  ස ම!තණ පැවැ�Uම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% H 100%

K77563910513 8/19/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ ත�sය! සඳහා කලා 

හැ;යාව! හා  ආක�ප ව:ධනය ;<ම අර�S කරෙගන  

රසE!දනා�මක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     150,000.00       100% I 100%

N77561110514 8/19/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වෑබඩ Eද�ා`ප Eද�ාලෙP  

ෙගොඩනැvRවල  සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

K77561910515 9/8/2017

කැළsය අධ�ාපන කලාපෙP මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� 

පාස�වල 2017 �ෂ��වය  සම� kg! ඇගÑෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%



N77584810516 10/24/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කඩවත, ඇ�ෙදKය, 

අ�නවාරාමෙP  �ij  x gදස්k  ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා 

`ම

30,000.00           පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

H77563111500 2/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පැ�Rයවල �ij දංග�ල 

රජමහ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 

;<ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     75,000.00         100% I 100%

F77584811501 2/21/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

45,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     25,000.00         56% D 80%

F77563811502 4/7/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ෙදො ෙr ��වල x  

ප`පා ෙලෝක දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     75,000.00         100% I 100%

H77563111503 3/14/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙයෝගා �නවංශ  Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

H77563111504 3/14/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP x ර�නාරාම  Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

H77561111505 4/7/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙදො ෙr ෙ@E බාRකා Eද�ාලෙP 

සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

F77584811506 4/7/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

K77536911507 4/7/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ  පජාව "ළ නායක�ව, 

ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ සංව:ධනය ;<ම අර�S කරෙගන වැඩසටහ! 

මාලාව] පැවැ�Uම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     300,000.00       100% I 100%



N77582811508 4/7/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp 1. ;�±වැල ෙසෝ�� 

�nනස් �ඩා සමාජය හා 2. වාන�වාව සa �nනස්  ෙ7K! ෙස!ට: 

�ඩා සමාජය යන �ඩා ස_� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා `ම - එ] 

ස_�යකට �.100000/- බැv!
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% C 60%

F77561811509 4/21/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ග  ;�±වැල සංඝ_�තා 

බාRකා Eද�ාලෙP පධාන ශාලාවට X� ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% D 80%

K77561911510 6/29/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� kg! අතර  න:තන තරඟ 

පැවැ�Uම ( අපර�ග ) "R! ඔN!ෙZ දැ�ම Vසලතා ආක�ප 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

K77561911511 6/29/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� kg! අතර  න:තන තරඟ 

පැවැ�Uම ( ෙපර�ග )  "R! ඔN!ෙZ දැ�ම Vසලතා ආක�ප 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

K77561911512 6/29/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� වල æ:ය වාදන ක ඩාය  

අතර  තරඟ පැවැ�Uම ( ෙපර�ග හා අපර�ග ) "R! ඔN!ෙZ දැ�ම 

Vසලතා ආක�ප සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

K77561911513 6/29/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාස� kg! අතර  න:තන තරඟ 

පැවැ�Uම ( පාථ_ක )  "R! ඔN!ෙZ දැ�ම Vසලතා ආක�ප 

සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

ග පහ -                     -                   0% H 100%

H77563111514 7/20/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zගහව�ත, ෙදො ෙr චංකමනාරාමය 

වනවාy තෙපෝවන Eහාරස්ථානෙP දහ  පාස�  ෙගොඩනැv�ෙ�  

ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% C 60%

K77563912500 3/21/2017

පාර ප�ක කලා කට�" සංර]ෂණය ;<ම  අර�S කරෙගන  

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පජාව සඳහා  වැඩ��ව] පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% A 10%

N77582812502 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සXගස්ක!ද Eශාඛා බාRකා 

Eද�ාලයට �ඩා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%



N77582812503 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP යjෙහේන පාථ_ක  Eද�ාලයට �ඩා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

F77563812504 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     199,913.34       100% I 100%

H77563112505 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP kයඹලාෙrව�ත ස ෙබෝe 

Eහාරස්ථානෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

k9 ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

K77563912506 8/8/2017

wයගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  සංස්කෘ�ක හා ආග_ක  උ�මය!  

සංර]ෂණය ;<ම අර�S  කරෙගන  පජාවෙZ  රසE!දනය සඳහා  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     197,000.00       99% I 100%

N77561812507 8/9/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP උලijවල අ� මහා��  Eද�ාලෙP  

kÐ�  æ:යය  වාදක   ක ඩායම  සඳහා   æ:ය වාදන උපකරණ  

ලබා `ම

125,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

N77561912508 10/20/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  2017 ව:ෂෙP  05 ෙශේsය �ෂ��වය 

සම� ද�ව!  ඇගÑෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

695,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

H77561121503 2/13/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඔ 02,අ� ඉ]බා� බාRකා 

Eද�ාලෙP �Eg  ෙZn�ව සහ නාම Xව�ව සකස් ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

H77561121504 3/22/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඔ 09,අ� i½රා Eද�ාලෙP 

�Eg  ෙZn�ව සහ නාම Xව�ව සකස් ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     164,615.00       55% H 100%

F77563821505 2/28/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ආග_ක 

ස්ථානවල දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%



K77563921509 3/10/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ සංස්කෘ�ක කලා හා සාiත� 

]ෙෂේතය!i gEෙශේî හැ;යාව! දැ]N කලාක�ව! සඳහා සාiත� 

වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

F77561821510 3/10/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ මධ� i!9 Eද�ාලයට 

ශවණාගාර X� ලබා�ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% O 0%

H77563121511 3/31/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 14, මහව�ත 

පාෙ: x gද:ශනාරාම EහාරෙP සංඝාවාස ෙගොඩනැvR ශම පදනම 

මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.  

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,290.00         199,290.00       100% I 100%

F77582821513 5/23/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා ස_� 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00           50,000.00         100% I 100%

H77561121514 5/15/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 03, ශා!ත ෙ � Eද�ාලෙP 

�Eg  ෙZn�ව සහ �Eg  තාrපය සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

H77563121515 8/22/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 

පංpකාව�ත,අෙ�kංහාරාමය x සංඝරාජ දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල 

ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,988.00           49,988.00         100% I 100%

H77563121516 8/22/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙදමටෙගොඩ,ෙF�වනාරාම 

පාර,Eද�ාභාෂා Eහරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම 

මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

F77561821517 7/10/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ෙකො ෙපස්wj�ය! Eද�ාලයට 

ඡායා �ටප� ය!තය] ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% O 0%

N77563821518 7/27/2017

ෙකොළඹ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 13,ෙකොටෙහේන මධ�ම 

i!9 Eද�ාලය ආ�තව ඇ� ත!ෙද� ෙස�වා නnපK ම!ඩ  දහ  

පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,988.00           49,988.00         50% A 10%



N77584821519 8/9/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

60,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

N77584821520 8/16/2017

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරා ග� ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H77561121521 8/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඔ 13,බ���! මහ්�@ 

Eද�ාලෙP �Eg  ෙZn�ව සහ නාම Xව�ව සකස් ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77582821522 9/4/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N77582821523 9/15/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

126,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

K77563921524 10/11/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පජාවෙZ රසE!දනය හා කලා 

හැ;යාව! හා මානව �ණංගය! ව:ධනය ;�ම සඳහා සංස්කෘ�ක 

පව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H77563121525 10/19/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 14,නවග Xර,x 

ධ:ම EජයාරාමෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

N77561821526 10/31/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 13 මහ Eද�ාල පාෙ: �ij 

“මධ�ම i!9 Eද�ාලෙP“ ශවණාගාරය සඳහා ශවණාගාර X� ලබා�ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N77563821527 11/8/2017

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙ@වස්ථානවල 

දහ  පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%



N77561121528 11/23/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 03,ශා!ත ම�ක� 

Eද�ාලෙP නාම Xව�ව සැකkම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

F77563822500 4/10/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp 

ෙ@වස්ථානවල දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

K77563922501 2/27/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැkය!ෙZ 

රසE!දනය හා කලා හැ;යාව! නගා k�Eම සඳහා 

රසU!දනා�මක හා පාසංvක වැඩසටහන] පැවැ�Uම

36,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     36,000.00         100% I 100%

K77563922502 2/27/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා 

]ෙෂේතය!i gEෙශේî හැ;යාව! දැ]N කලාක�ව! ඇග�ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

K77563922503 2/27/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කා!තාව!ෙZ රසE!දනය 

හා කලා හැ;යාව! ව:ධනය ;�ම සඳහා ෙලෝක ජග� කා!තා 

�නයට සමගා_ව රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

36,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     36,000.00         100% I 100%

K77563922504 2/27/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පජාවෙZ රසE!දනය,කලා 

හැ;යාව! හා මානව �ණාංගය! සංව:ධනය ;�ම සඳහා Eෙශේෂ 

සංvතමය වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00         100% I 100%

K77563922505 2/27/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Eෙශේෂ අවශ�තා සiත 

ද�ව!ෙZ කලා හැ;යාව! පව:ධනය ;�ම හා පළාත "ළ පව�නා 

සංස්කෘ�ක දායදය! හා උ�මය! gර;ම සඳහා බ]මහ උෙළල] 

පැවැ�Uම

 
57,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     57,000.00         100% I 100%

K77561922506 6/14/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ෂ��ව Eභාගයට ෙපa 

kjන kg ද�ව!ෙZ දැ�ම Vසලතා හා ආක�ප ව:ධනය සඳහා 

Eෂය සමගා_  ස ම!තණ මාලාව] පැවැ�Uම.

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     75,000.00         100% I 100%

K77582922507 8/10/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP X@ගලය!ෙZ �ඩා 

Vසලතාවය! පව:ධනය අර�S ෙකොට පාප!9 �ඩකය! සඳහා 

පාෙයෝvක �ඩා X{S වැඩසටහන]  පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     150,000.00       100% I 100%



K77582922508 6/14/2017

ෙකොළා!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා 

Vසලතාවය! ඉහළ නැංEම සඳහා කායව:ධන �ඩා X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Eම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     150,000.00       100% I 100%

H77563122511 8/15/2017

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මා�!නාෙගොඩ x 

gරම� Eහරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ප�සංස්කරණය 

;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% H 100%

N77563822512 8/15/2017

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ;�ත ප{ව x 

EෙFකාරාම දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

N77582822513 8/22/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp උඩ��ල ජය_s 

�ඩා සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% A 10%

N77584922514 9/4/2017

ෙලෝක ළමා �නය K_ත කරගK_! ෙකොෙළො!නාව 

පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� ද� දැ�ය!ෙZ 

දැ�ම,Vසලතා,ආක�ප සංව:ධනය හා ��ගැ!Eෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

 
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     75,000.00         100% I 100%

N77563822515 10/31/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංෙගොඩ 

ම�නව�ත x ස �@ධ ජය!� EහාරෙP දහ  පාසලට දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

N77584822517 11/21/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වැ�ල �jය 

ෙගෝත_ මාවෙ� EෙFකාරාම මාවත ,අංක 11/6 දරණ ස්ථානෙP 

�ij ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

F77563823500 4/4/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා�ම 

 

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% I 100%

F77582823501 5/31/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා 

සමාජ සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම.

 

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     64,434.00         64% C 60%



F77582823502 6/14/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 

රාජv�ය,ෙමොරගස්��ල �ඩා සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     30,000.00         100% C 60%

K77563923503 6/14/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පජාවෙZ රසE!දනය හා 

කලා හැ;යාව! පව:ධනය ;�ම සඳහා එම පෙ@ශෙP Rයාප�ංp 

ළමා සමාජවල ද�ව! හා අදාලව සංvතමය වැඩසටහන] පැවැ�Eම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     100,000.00       100% I 100%

K77563923504 6/14/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

��ව�!  සඳහා කලා හා අධ�ාපKක �� X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

75,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     75,000.00         100% I 100%

K77561323505 6/30/2017

ස:ව ආග_ක ව+හය ශ]�ම� ;�ම හා සංස්කෘ�ක දායාදය! 

gර;ම අර�S ෙකොට ෙගන � ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 

ෙකෝnෙn ශාසනාර]ෂක බල ම ඩලය හා අදාල දහ  පාස� 

��ව�! සඳහා වැඩසටහන] පැවැ�Eම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     25,000.00         100% I 100%

K77561923507 9/6/2017

ෙලෝක ළමා �නය K_ත කරගK_! ෙකොළඹ �ස්´]කෙP 

ජයව:ධනXර කලාපෙP ෙපර පාස� ද� දැ�ය!ෙZ 

දැ�ම,Vසලතා,ආක�ප සංව:ධනය හා ��ගැ!Eෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K77563923508 8/8/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පජාවෙZ රසE!දනය,කලා 

හැ;යාව! හා මානව �ණාංගය! සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

සංස්කෘ�ක පව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     50,000.00         100% I 100%

K77561923509 8/16/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ද� දැ�ය!ෙZ 

ෙපෞ�ෂය,Vසලතා හා දැ�ම ව:ධනයට වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     75,000.00         100% I 100%

N77582823510 8/22/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k"_ණ �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

K77563923511 9/14/2017

පජාවෙZ රසE!දනය හා කලා හැ;යාව! ව:ධනය ;�ම අර�* 

ෙකොට x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ද� දැ�ය! සඳහා 

ෙලෝක ළමා �නය ආ�තව කලා හා ආක�ප ව:ධනය ;�ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Eම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%



F77561824500 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය තලාෙහේන මහා Eද�ාලයට 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

70,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     70,000.00         100% I 100%

F77561824501 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය බ�තර��ල ඉ!දෙජෝ� 

Eද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     20,000.00         100% I 100%

G77561824502 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය අ"�v�ය �ණෙසේකර 

Eද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     50,000.00         100% I 100%

F77561824503 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහෝක!දර උ"ර ර�න කKෂ්ඨ 

Eද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     20,000.00         100% I 100%

F77561824504 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රණාල කKෂ්ඨ Eද�ාලයට පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 20,000.00           -                   0% D 80%

F77561824505 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය ලංකා සභා Eද�ාලයට 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

45,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 45,000.00           -                   0% H 100%

F77561824506 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය මාලෙ� ආද:ශ ��_ 

Eද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     50,000.00         100% I 100%

F77561824507 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය මාලෙ� රා{ල බාRකා 

Eද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     50,000.00         100% I 100%

F77563824509 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, මාලෙ� උඩව�ත පාර 

gධ:මා දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම

 
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     40,000.00         100% I 100%



F77563824510 9/26/2017

සංස්කෘ�ක දායාදය! හා උ�මය! gර;_! අනාගත පරXරට 

දායාද ;�ම අර�S ෙකොට ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 

Rයාප�ං, ව�ෙපොල Eමල EහාරෙP දහ  පාස� Xස්තකාලය සඳහා 

ෙපො� 

ලබා�ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F77563824511 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, තලංගම උ"ර 

ශාලවෙනෝද�ාරාම ධ මාන!ද දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     40,000.00         100% I 100%

F77563824512 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, ඉ/ෙබෝ_�ය ගෙ!ව�ත 

Xරාණ Eහාර � gමන gමංගල දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     32,775.00         82% I 100%

F77563824513 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, අ"�v�ය ෙමොර�වෙහේන 

ෙබෝe�]ඛාරාම x yලාලංකාර දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     39,675.00         99% I 100%

F77563824514 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, මාලෙ� �n�ගල 

gද:ශනාරාම දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,925.00         100% I 100%

F77563824515 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, ෙපො"අරාව gෙබෝධාරාම 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,872.65         100% I 100%

F77563824516 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, බ�තර��ල 

gදස්සනාරාම දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     39,765.00         99% I 100%

F77561824519 3/6/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාලෙ� �n�ගල x යෙසෝදරා මහා 

Eද�ාල කKෂ්ඨ ":ය වාදක ක ඩායම සඳහා උපකරණ ලබා�ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     100,000.00       100% I 100%

H77561124521 3/6/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ"�v�ය ඔ�වල බප/ජය ඔ�වල 

Eද�ාලෙP පධාන ෙZn�ව ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

 

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%



H77563124523 8/15/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පැලව�ත කෙතෝRක 

ප�RෙP (�වා  දැ� බස්ෙතෝK ෙදFමැ9ර) ෙගොඩනැvR ශම පදනම 

මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F77582824524 3/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp අ"�v�ය ෙපොෙ: ශ]� 

�ඩා සමාජය ෙවත �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම.

 
65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     64,850.00         100% I 100%

H77563124525 3/27/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පහල ෙබෝ_�ය 

ෙමොරවකව�ත x අභය Kෙ]තනාරාම Eහරස්ථ x ආ�යk� දහ  

පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම 

. 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,450.00         99% I 100%

F77561824526 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ජය යාකාල කKෂ්ඨ Eද�ාලයට 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

K77536924527 7/19/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ත�ණ ත�sය!ෙZ වෘ��ය 

හැ;යාව! ව:ධනය ;�ම සඳහා ආහාර තා]ෂණය �¦බඳ X{S 

පාඨමාලා 3] පැවැ�Eම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F77563824528 5/31/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     199,976.05       100% I 100%

F77584824531 11/8/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම. 

 

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ ෙප.පා.අ. -                     -                   0% O 0%

K77563924533 6/7/2017

ස:ව ආග_ක ව+හය ශ]�ම� ;�ම හා සංස්කෘ�ක දායාදය! 

gර;ම අර�S ෙකොට ෙගන ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 

ක�ෙවල උ"ර ශාසනාර]ෂක බල ම ඩලය හා අදාල දහ  පාස� 

��ව�! සඳහා  වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     100,000.00       100% I 100%

K77563924534 6/7/2017

ස:ව ආග_ක ව+හය ශ]�ම� ;�ම හා සංස්කෘ�ක දායාදය! 

gර;ම අර�S ෙකොට ෙගන ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 

ක�ෙවල දVණ ශාසනාර]ෂක බල ම ඩලය හා අදාල දහ  පාස� 

��ව�! සඳහා  වැඩසටහන] පැවැ�Eම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     100,000.00       100% I 100%



H77563124535 8/10/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙමොර�වාෙහේන x 

ෙබෝe�]ඛාරාමෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     49,290.00         99% I 100%

F77582824536 6/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා සමාජ 

සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

F77561824540 7/18/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ජය Eද�ාරාජ E9හල සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා `ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

N77561824541 8/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP තලංගම උ"ර බ�තර��ල 

M.D.H. ජයව:ධන පාථ_ක E9හල සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N77584124542 8/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ජයවඩනගම EකමkංහXර 

ආන!ද ෛම´ ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N77582824543 8/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp කලපටවැව k9හ� �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N77584824544 11/8/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ ෙප.පා.අ. -                     -                   0% A 10%

N77582824545 8/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp හ�ගහෙදsය �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N77584824546 11/8/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ ෙප.පා.අ. 0% O 0%



K77561324548 9/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �� E9හ�ප�ව�!ෙZ 

දැ�ම,Vසලතා,ආක�ප සංව:ධනය හා ��ගැ!Eම සඳහා Eෂය 

සමගා_  වැඩසටහන] පැවැ�Eම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

N77584824549 10/28/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

H77563124550 10/28/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බ�තර��ල ෙ@වාල පාර 

k� gමන Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

K77584924551 10/28/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� ��ව�! සඳහා X{S 

වැඩ��ව] පැවැ�Eම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

K77561924552 11/24/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �� E9හ�ප�ව�!ෙZ 

දැ�ම,Vසලතා,ආක�ප සංව:ධනය හා ��ගැ!Eම සඳහා Eෂය 

සමගා_  වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

N77582824553 11/24/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 569 ,උඩ��ල පාර, 

බ�තර��ල R�නෙP �ij සමෘ@e �ඩා සමාජය ෙවත �ඩා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

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

K77563925501 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ ත�sය!ෙZ රසE!දනය 

හා කලා හැ;යාව! ව:ධනය ;�ම සඳහා රසU!දනා�මක  

වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

H77563125502 3/27/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මා�ෙවල,ෙකෝnෙn x 

ඥාණන!ද ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථානෙP x ච!දෙජෝ� දහ  පාස� 

ෙදමහ� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම 

. 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00         100% I 100%

F77584825503 5/23/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

300,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%



F77563825504 5/31/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

F77582825505 5/23/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා ස_� 

සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

H77563125506 6/14/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙගොTග�ව ,Kල මහර පාෙ:,x 

ස@ධ:මාරාම Eහරස්ථානෙP දහ  පාස� ධ:ම ශාලාෙF සංව:ධන 

කට�" ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

K77584925507 10/26/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� අධයාපනය පව:ධනය 

;�ම අර�S ෙකොට ෙපර පාස� පජාව සඳහා X:ව ළමා Eය 

සංව:ධනය �¦බඳ වැඩසටහන] පැවැ�Eම

120,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

H77561125508 6/21/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ත�ප��jය k@ධා:ථ Eද�ාලෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

F77561825510 8/9/2017

ආබාeත බව Kසා  සමා�ය වරපසාද අi_ N X@ගලය!ෙZ 

gබසාධනය තහN� ;�ම උෙදසා මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 

මහරගම,�¦ය!දල පාර,අංක 110, �ෙපන Vg  Eෙශේෂ අවශ�තා 

සiත ද�ව!ෙZ පාසල සඳහා උපකරණ ලබා�ම
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

F77582826500 11/18/2017

ර�මලාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ඩා සමාජය] වන ර�මලාන 

අරRය Kවාස පාෙ@�ය �ඩා ඇකඩ_යට �ඩා උපකරණ ලබා�ම 

 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% A 10%

F77563826501 6/21/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x Eජයරාම EහාරෙP 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

F77563826502 6/21/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x Xෂ්පාරාම EහාරෙP 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%



F77582826503 7/18/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බට/ෙකොළඹ01/ර�ම/08 

දරණ සY!ගම චැෙල!ජ:ස් ෙයෞවන �ඩා සමාජය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

K77563926504 9/6/2017

 �¦ය!දල කලාපෙP (උ.ෙපළ) නාට� හා රංග කලාව හදාරණ 

�ෂ�/�ෂ�ාව! 100 ෙදෙනV සඳහා �න 02ක වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 

 
120,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N77563826505 10/31/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ජයgමනාරාමෙP දහ  

පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% A 10%

F77563827500 3/10/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ං, �ෙZෙගොඩ ධ:මාරාම 

EහාරෙP gච�තව:ධන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා`ම

 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     50,000.00         100% I 100%

F77563827501 5/23/2017

ෙදiවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ංව�ත Xරාණ EහාරෙP x 

උපන!ද දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල 32,763.50           30,000.00         100% I 100%

H77563128500 4/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙමොර�ව ඉ±බැ@ද 

�ලාk�ස් �K9!ෙZ ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" 

k9 ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,508.93           99,508.93         100% I 100%

H77561128501 4/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

ෙමොර�ව එෙගොඩ උයන Eද:ශනාරාමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධන 

කට�" k9 ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 50,599.90           50,000.00         100% I 100%

H77563128502 4/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙමොර�ව කඩලාන 

ශා.අ!ෙතෝK �K9!ෙZ ෙ@වස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධන 

කට�" k9 ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,289.93           49,289.93         99% I 100%

F77584828504 7/12/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%



F77582828505 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පළා� ෙහෝ ජා�ක මnටෙ  �ඩා 

තරග Kෙයෝජනය කරන �ඩක�! හට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

K77563928506 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා 

]ෙෂේතය!i gEෙශේ° හැ;යාව! දැ]N X@ගල�! ඇග�ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% A 10%

F77563828507 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,580.20           99,580.20         100% I 100%

H77563128509 6/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ආග_ක k@ධස්ථානවල 

ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 500,000.00         500,000.00       100% I 100%

F77561828510 6/30/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% O 0%

H77561128511 8/8/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමෝ�ෙr ෙසෝ�ත Eද�ාල මාවත 

ප�සංස්කරණය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% Q 0%

N77563828513 10/9/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp දහ  පාස� 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

F77563829500 3/6/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �¦ය!දළ ෙබොV!දර 

පරමධ ම Kෙ]තනාරාම Eහරස්ථ x  පඥාkංහ දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     15,000.00         100% I 100%

F77563829502 3/6/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙබොරලැස්ග�ව gෙ!තා 

මහා ෙ@E ��ෙව! රජමහා EහාරෙP gෙ!තා මහා ෙ@E දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00         100% I 100%



F77563829503 3/6/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙබොරලැස්ග�ව x 

ර�නාරාම EහාරෙP  x ර�නාරාම දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

F77563829504 4/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ප!K�jය ඇ�Fවල 

පාෙ: �ස්" රාජ ෙ@වස්ථානෙP දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00         100% I 100%

H77563129507 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x Kෙ]තාරාම 

Eහරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

K77563929508 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දහ  පාස� �ෂ� �ෂ�ාව! සඳහා 

දැ�ම Vසලතා සහ ආක�ප සංව:ධනය සඳහා Eෂය සමගා_ 

වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම.

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H77563129510 7/12/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x Eද�ාශා!� මහා 

Eහාරය, �¦ය!දල, සංඝාවාස ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" 

;�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

H77563129511 7/12/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP බටකැ�තර,මඩපාත Rයාප�ංp x 

gමනාරාම Xරාණ EහාරෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල g9g ප�� 

සංව:ධන කට�" ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

H77563129512 7/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පැ�Rයාන ෙදiවල පාර 

Xරාණ Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     150,000.00       100% I 100%

N77561829513 8/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඇ�Fවල Eද�ාෙලෝක Eද�ාලයට 

සංvත උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% A 10%

F77582829514 8/15/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මV�9ව kංහ �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%



N77582829515 8/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා ස_� 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා�ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

K77563929516 8/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා 

]ෙෂේතය!i gEෙශේî හැ;යාව! දැ]N X@ගල�! ඇග�ෙ  

වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H77563129518 9/6/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මාක!දන සංක�ප 

Eහරස්ථානෙP දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H77563129519 9/6/2017

කැස්බෑව නගර සභා බල පෙ@ශෙP ෙබෝV!දර පරම ධ ම 

Eහරස්ථාන ඉ���ට ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

185,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H77563129520 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ආග_ක k@ධස්ථානය] 

වන මා ෙr Eශ්වකලාව ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථනෙP Xස්තකාල 

ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H77563129521 10/3/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �¦ය!දල x Eද�ාශා!� 

��ෙව! EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

N77563129522 10/3/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ආග_ක k@ධස්ථානය] 

වන �¦ය!දල මහරගම පාෙ: �සරණ සරණ ධ:ම ආයතනෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

N77561129523 10/11/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ර�මලාන,ඥාෙ!!ද පාර 

ෙබෝe�]ඛාරාම Eහරස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

F77582829524 11/15/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp �ඩා 

සමාජය! සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%



F77561830500 3/6/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පනාෙගොඩ �ද හ�දා E9හල සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00         100% I 100%

H77563130501 8/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපො�ගස් ඕEට ෙහරR 

යාවල x gද:මාරාමය Xරාණ EහාරෙP ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

;�ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

K77563930502 3/20/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  පව�නා සංස්කෘ�ක දායදය! හා 

උ�මය! gර;ම අර��! ෙහළ kංහල k�� E�� සම!Eත 

බ]මහ සංස්කෘ�ක උ�සවය] 

පැවැ�Uම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% Q 0%

K77536930503 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ ත�sය!ෙZ තා]ෂ�ක 

වෘ��ය හා a:මාණ�R Vසලතාවය! ව:ධනය ;�ම සඳහා X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

130,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

K77536930506 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ ත�ණ 

ත�sය!ෙZ තා]ෂ�ක වෘ��ය හා a:මාණ�R Vසලතාවය! 

ව:ධනය ;�ම සඳහා X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

F77584830508 6/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මාග මන gමග ෙසවණ 

ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H77563130509 7/12/2017

ෙහෝමාගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x ස �@ධාෙලෝක 

Eහාරය, ෙපො�ගස්ඕEට,කහ"�ව,ෙදමහ� සංඝාවාස 

ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

;�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F77563830510 7/12/2017

ෙහෝමාගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අරRය උයන ම�ෙතෙගොඩ 

Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන � මා ප�Rය ෙ@වස්ථානෙP දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,875.00         100% I 100%

N77584830511 11/10/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරා ග� ෙපර පාස� 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

250,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%



H77563130512 7/18/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහෝමාගම,හබරකඩ,රණාල පාර 

Rයාප�ංp x ෛශලා!තායතන Xරාණ Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල 

ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

95,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

K77563930513 7/19/2017

පජාවෙZ රසE!දනය හා කලා හැ;යාව! ව:ධනය ;�ම අර�* 

ෙකොට ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ද� දැ�ය! සඳහා ෙලෝක 

ළමා �නය ආ�තව කලා හා ආක�ප ව:ධනය ;�ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

 
650,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     650,000.00       100% I 100%

H77582130514 8/15/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන ෙකොnඨාශෙP _ෙගොඩ මහා Eද�ාලෙP �ඩා 

ම ඩපය] ඉ� ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N77563830515 7/27/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙලනගල රජමහා 

EහාරෙP දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% D 80%

H77563130516 10/23/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙවKවැ�ෙකොල x 

gද:ශනාරාම EහාරෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N77582830517 8/1/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 197/1 Eද�ාල 

මාවත,හබරකඩ,ෙහෝමාගම Rයාප�ංp හබරකඩ �ඩා සමාජය ෙවත 

�ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H77563130518 8/9/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙහෝමාගම හබරකඩ 

ධ:ම Eජයාශම ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N77563830519 8/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක දායාදය! හා 

උ�මය! gර;_! අනාගත පරXරට දායාද ;�ම අර�S ෙකොට 

Rයාප�ංp x  මහා ෙබෝï gච�ත දහ  පාසලට ෙපො� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N77563830520 9/25/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ;�ග ප�Sව x 

Eg@දාවාස ෙසේනාසන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%



H77563130521 10/31/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පනාෙගොඩ x ක!ෙ@ 

Xරාණ Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N77582830522 11/13/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp  �ඩා ස_� 

සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H77563130523 11/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �jපන උ"ර x මi!ද 

දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

දව� ලබා�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N77563831500 3/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ඉ/ෙකොස්ගම Rයාප�ංp ෙන�සර 

කළායතනයට සංvත උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% B 35%

H77563131503 5/23/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වලFව�ත අ�ය 

දස්සනාරාමෙP ඉ�වන ෙගොඩනැv�ෙ� අ�වැට ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 30,000.00           -                   0% H 100%

F77582831504 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පහ�ගම, ර!ත� �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම 

 

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

H77563131505 7/10/2017

kතාවක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ආග_ක k@ධස්ථානය] 

වන �වශ]� ගණෙදE ෙ@වස්ථානෙP සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H77563131506 7/10/2017

kතාවක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ජයෙබෝï Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

K77563931507 8/16/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක බල ම ඩලය "ල 

පජාවෙZ රසE!දනය හා කලා හැ;යාව! ව:ධනය ;�ම සඳහා 

රසU!දනා�මක  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%



N77584831508 8/16/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙබොර»ෙගොඩ kමාෂා ෙපර 

පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     29,746.50         99% I 100%

H77563131509 10/26/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙප!�� ව" යාෙP පහළ 

පෙ@ශෙP ��"ම�ම! ෙකෝEෙ� සංව:ධන කට�" ;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

H77563132500 3/1/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්ටැෆ� පාෙ: �ij 

ෙබෞ@ධාෙලෝක Eහරස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම .

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     499,804.00       100% I 100%

H77563132501 3/1/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP  Rයාප�ංp x ආන!ද! 

Eනයාග: ෙකෝEෙ� ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     49,410.00         99% I 100%

H77563132502 6/7/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ආග_ක 

k@ධස්ථානය] වන නාරෙහේ!�ට දාබෙ: මාවත ෙගෞතම EහාරෙP 

ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා�ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     500,000.00       100% I 100%

H77563132503 7/10/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ආග_ක 

k@ධස්ථානය] වන ස:ප!ට�! පාෙ: ෙබෝෙසත ධ ම 

Kෙ]තනෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ල ප�සංස්කරණය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     200,000.00       100% I 100%

F77582832504 9/4/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

H77563132505 8/4/2017

�Â�ගස්යාය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k@ධස්ථානය] වන 

;�ළපන,කාRංග මාවත,x භදකා³ අ මා! ෙකෝEෙ� 

ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�  ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

H77561132506 8/8/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 05,මහාමාත� 

Eද�ාලෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%



H77563132507 8/8/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙගෞත_ 

Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම සඳහා ශම පදනම මත 

දව� 

ලබා�ම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

H77563132508 8/1/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 09,ෙදමටෙගොඩ 

Eද�ාලංකාර ��ෙවන පධාන ශාලාව ප�සංස්කරණය 

;�ම

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% H 100%

K77563932509 10/10/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පජාවෙZ රසE!දනය,කලා 

හැ;යාව! හා මානව �ණාංගය! සංව:ධනය ;�ම සඳහා 

සංස්කෘ�ක පව:ධන වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% H 100%

N77582832510 8/9/2017

���ගස්යාය පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අංක 145/28/A ,ග�වල පාර, 

;�ළපණ Rයාප�ංp 4uth �ඩා සමාජය සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

N77582832511 9/4/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග�  පාස� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

H77563132512 9/12/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙදමටෙගොඩ ආරාමය ෙපෙදෙසේ 

k� ආ�යවංශාරාම EහාරෙP Eහරස්ථ ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම 

සංව:ධනය ;�ම දව� ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     25,000.00         100% I 100%

K77561832514 10/30/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� පාස� වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය  ලාÌ ද�ව!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය 

ඉහළ නැංUම අර�S කරෙගන ඔN! සඳහා පාස� උපකරණ  

ලබා`ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N77561832515 11/15/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා`ම.

 
65,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

F77561833500 3/14/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ෙහෝ අමරk� ප@මෙප�ම 

Eද�ාලෙP ෙපර�ග ":ය වාදක ක ඩායම සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

 
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%



K77561933501 3/14/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බප/ෙහෝ ෙබොෙr රාජkංහ Eද�ාලෙP 

kg!ෙZ දැ�ම Vසලතා සහ ආක�ප සංව:ධනය සඳහා Eෂය 

සමගා_ වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම.

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00         100% I 100%

H77563133502 9/25/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙබ�කැjය x පඤ්ඤාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     99,990.00         100% I 100%

K77536933504 6/22/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ ත�ණ 

ත�sය!ෙZ තා]ෂ�ක වෘ��ය හා a:මාණ�R Vසලතාවය! 

ව:ධනය ;�ම සඳහා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% H 100%

H77563133505 7/10/2017

පා9]ක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp නැ/ෙහොරගල 

�ණ�ලකාරාම Eහරස්ථානයට අ�බ@ධ gkෙලෝදය දහ  පාස� 

ෙගොඩනැv�ල ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% C 60%

K77563933506 9/8/2017

ස:ව ආග_ක ව+හය ශ]�ම� ;�ම හා සංස්කෘ�ක දායාදය! 

gර;ම අර�S ෙකොට ෙගන පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 

ශාසනාර]ෂක බල ම ඩලය හා අදාල දහ  පාස� ��ව�! සඳහා  

ආක�ප හා Vසලතා ව:ධනය ;�ෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     73,700.00         92% I 100%

K77563933507 8/16/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක බල ම ඩලය "ල 

පජාවෙZ රසE!දනය හා කලා හැ;යාව! ව:ධනය ;�ම සඳහා 

රසU!දනා�මක  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     30,000.00         100% I 100%

K77563933508 9/12/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා 

]ෙෂේතය!i gEෙශේî හැ;යාව! දැ]N කලාක�ව! ඇග�ෙ  

වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     50,000.00         100% I 100%

N77582833509 10/11/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� Rයාප�ංp  �ඩා ස_� 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

K77563941500 3/20/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව වා@9ව ස�දාරාම  

Eහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළල] පැවැ�Uම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     25,000.00         100% I 100%



K77584941501 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� �� X{S වැඩ��ව] 

පාවැ�Uම.

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     50,000.00         100% I 100%

H77563141503 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමො�Rෙගොඩ gමනාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ධ:මශාලා ම!�රෙP සංව:ධන කට�" k9 ;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     50,000.00         100% I 100%

H77563141504 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP න�¯�ව x ජයෙබෝe Eහාරස්ථ 

k�Eමල දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% Q 0%

H77563141505 7/3/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාන9ර ගංඟා�ලක Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     75,000.00         100% I 100%

H77563141506 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වලාන පාන9ර x Eජය ෙසෞගහ 

Eද�ාල මහ ��ෙවෙනi සංව:ධන කට�" සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 100,000.00         -                   0% B 35%

F77561841508 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර අධ�ාපන කළාපෙP බප/ක� 

පාන9ර බාRකා Eද�ාලෙP තා]ෂණ අංශෙP kg! සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම.

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

N77563941509 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �EෙදFගම ත�ණ කලාකවය මÐ! 

ෙF�කා නාට� පව:ධන වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

N77584941510 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� �� X{S වැඩසටහන] 

�යා�මක ;<ම.

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

H77563141511 9/29/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වලපල x අ�යරතන 

Eහාරස්ථ ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%



N77561841512 10/11/2017

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP වා@9ව 

මධ� මහා Eද�ාලය සඳහා æ:ය වාදක භා ඩ ලබා`ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

N77561841513 10/24/2017

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP බප/ක� 

පාන9ර මහානාම Eද�ාලෙP æ:ය වාදක ක ඩායම සඳහා ෙපො9 Kල 

ඇY  ලබා`ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

N77563941514 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වා@9ව ත��jය දළදාව�ත 

Eහාරස්ථානය ආ�තව පාර ප�ක නැ�  හා ෙවන� කලා කට�" 

සංර]ෂණය හා පව:ධනය සඳහා වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

H77563141515 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වා@9ව ශා!ත ම�යා 

ෙ@වස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

N77563941516 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP එ�Eල ච �කා මාවත ගැ_ සංසරsය 

සංසදය මv! පාර ප�ක කලා ස පදාය! සංර]ෂණය හා 

පව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 18 ස!Kය ශා!�ක:ම �ජාව] 

පැවැ�Uම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

N77561141517 11/9/2017

පාන9ර අධ�ාපන කලාපෙP ක�/මහ වා@9ව කs� E9හෙ� 

පං�කාමර ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

F77563842500 2/15/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඈතගම gමනාරාම 

Eහාරස්ථ Vමාර කාශ�ප දහ  පාසලට උපකරණ  ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 74,700.00           72,800.00         97% I 100%

H77563142501 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� පහgක  පව�න 

ක�තර උ"ර කැRෙඩෝ පාෙ: ගංගාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

ශම පදනම මත සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

H77563142502 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� පහgක  පව�න 

නාෙගොඩ ෙසෝ�තාරාමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම 

මත සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% B 35%



H77563142503 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� පහgක  පව�න 

ක�තර උ"ර Kෙගෝධාරාමය Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,900.00           99,900.00         100% I 100%

H77563142504 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� පහgක  පව�න 

ජාව�ත x ෙබෝe�]කඛාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 95,200.00           95,200.00         95% I 100%

H77563142505 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� පහgක  පව�න 

ෙගෝන�ව x උ�තරෙ~�යාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම 

පදනම මත සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

H77563142507 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� පහgක  සiත ක�තර 

උ"ර g_තාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

N77582842508 4/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරාග� �ඩා 

සමාජයකට �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 15,000.00           15,000.00         100% B 35%

K77563942509 4/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖයන 

සංස්කෘ�ක අංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව ක�තර �ෙF 

Xරාණ Eහාරය ප�ඛව ෙපරහැර] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           50,000.00         100% I 100%

K77584942510 7/3/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� �� X{S වැඩසටහන] 

�යා�මක ;<ම.

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     50,000.00         100% I 100%

H77561142512 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP මාවල 

කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP පධාන ෙZn�ව සE;<ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77561942513 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP 

ෙමොෙරො!"�ව ධ මාන!ද Eද�ාලය $Rක කර ගK_! පාස� 

ද�ව! සඳහා නායක�ව X{S වැඩසටහන] �යා�මක ;<ම.

65,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     -                   0% A 10%



H77563142514 9/27/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ;"ලාව අමරkංහාරාමය 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

H77563142515 9/29/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපො"�jය �ජාරාම 

Eහාරස්ථානෙP _iY දහ  පාසල පව�ව� ලබන ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 25,000.00           25,000.00         100% H 100%

H77563142516 10/11/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාවල x Eg@ධාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% B 35%

N77563142517 11/2/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කළ��ල ෙ½g w¦Y ෙ@වස්ථානෙP 

ෙදFමැ9ර සiත ෙගොඩනැv�ල ප�සංස්කරණය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

N77563942518 11/9/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙජ�ෂ්ඨ Xරවැk ස_�වල 

සාමා�කය! සඳහා රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 0% O 0%

F77561842519 11/9/2017

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP ක�/ෙපොහ@දර��ල කKෂ්ට E9හෙ� 

�ස්U  ශාලාවට අවශ� rලාස්j] X� ලබා`ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

N77563142520 11/9/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපො"�jය �ජාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 0% O 0%

K77563943500 2/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව බ ඩාරගම 

EකමAලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැර] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,975.00         100% I 100%

K77563943501 2/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව බ ඩාරගම 

EකමAලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැර] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,975.00         100% I 100%



K77563943502 2/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව බ ඩාරගම 

EකමAලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැර] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,975.00         100% I 100%

K77563943503 2/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව බ ඩාරගම 

EකමAලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැර] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,975.00         100% I 100%

K77563943504 2/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව බ ඩාරගම 

EකමAලා ��ෙවන ප�ඛව ෙපරහැර] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     49,975.00         100% I 100%

K77563943505 3/22/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව Uදාගම Xරාණ 

මහා  Eහාරස්ථානය (ෙවද ප!සල) ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළල] 

පැවැ�Uම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     29,975.00         100% I 100%

K77584943506 7/3/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� �� X{S 

වැඩසටහන] �යා�මක ;<ම.

40,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     40,000.00         100% I 100%

H77563143507 7/3/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�]ෙගොඩ x ඉ!දසාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% I 100%

F77563843508 7/3/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, බ ඩාරගම ශාසනාර]ෂක බල 

ම ඩලයට අය� kය»ම Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා උපකරණ 

ලබා`ම.

470,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     469,975.00       100% I 100%

N77563943509 7/20/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව Uදාගම Xරාණ 

රජමහා Eහාරස්ථානෙP වා:°ක සංස්කෘ�ක උෙළල පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     44,975.00         90% I 100%

H77563143510 9/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP උYෙගොඩ EකමAලා ��ෙව! 

Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% O 0%



N77563943511 10/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක හා කලා ]ෙෂේතෙP 

gEෙශේî හැ;යාව! දැ]¾ ව�ගම x ස@ධා�ස්ස මහා Eද�ාලෙP 

E9හ�ප� �ජ� Uදාගම කස්සප i_ය! ඇගÑෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම.
350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     249,000.00       71% I 100%

F77584843512 10/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ප�Sගම කැV», �� 

ළමාEය සංව:ධන ෙපර පාසල සඳහා අත�අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     24,824.00         99% I 100%

N77561843513 10/24/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 

බප/ෙහො/ ෙබො�ෙගොඩ ෙස�න� පාථ_ක Eද�ාලය සඳහා ම�jzTයා 

ප]ෙෂේපණ ය!තය සමඟ �රය ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

N77561843514 10/24/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 

බප/ෙහො/ ෙබො�ෙගොඩ ෙස�න� පාථ_ක Eද�ාලෙP æ:ය වාදක 

ක ඩායම සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

N77561843515 11/9/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 

බප/ෙහොරණ ෙස�න` පාථ_ක  Eද�ාලෙP ළමා æ:ය වාදක 

ක ඩායම සඳහා ෙපො9 Kළ ඇY   ලබා`ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K77563944500 3/1/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව U�යෙගොඩ 

රජමහා Eහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළල] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

K77563944501 3/1/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 616 y ගාමෙසේවා වසෙ  ජනතාව 

ෙව�ෙව! EයැÖ යන සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ 

ඇ�ව සංස්කෘ�ක උෙළල] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00       100% I 100%

K77563944502 3/1/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව ෙහොරණ 

ඔලෙබො�ව Eහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළල] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

F77561844503 3/1/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP පාස�වල අ� ආදාය ලාÌ ද�ව!ෙZ 

Eභාග ප�ඵල ඉහළ නැංUමට උපකාරක ෙසේවා සඳහා ඉෙග�  

උපකරණ හා ෙපො� ලබා`ම.

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ -                     -                   0% O 0%



K77536944504 3/13/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ත�ණ පජාව "ළ නායක�වය, 

ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ�ව සංව:ධනය ;<ෙ  අර�s! පව:ධන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     20,000.00         40% B 35%

K77563944507 3/28/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව ෙහොරණ 

න:තනගල පජාශාලාෙF  සංස්කෘ�ක උෙළල] පැවැ�Uම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     75,000.00         100% I 100%

K77563944508 5/4/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. කා:යාලය මÐ! ආග_ක හා කලා කට�" 

සංර]ෂණය හා පව:ධනය ;<ෙ  අර�s! සංEධානය කරන 

ෙවස] බැ� Æ සරsය වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

K77563944509 4/20/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පාර ප�ක න:ථන ]ෙෂේතය "ල 

E�ෂ්ඨ ෙසේවාව] කල න:ථන ���! අගය ;<ම සඳහා න:ථනා� 

ව!දනා මැෙය! උපහාර උෙළල] පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00       100% I 100%

H77563144510 4/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකෝරළඉම සY! උයන x _iY 

Eහාරස්ථාන Xස්තකාල ෙගොඩනැv�ල සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,900.00         100% I 100%

H77563144511 4/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP උ�ව හා!9පැ�ෙපොල ෙඛ�තාරාම 

Eහාරස්ථානෙP x ඉ!දර�න දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන 

කට�" ශම පදනම මත Kම ;<ම සඳහා දව� ආධාර ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,700.00         99% I 100%

H77563144512 4/28/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙපොVSEට ;�k�ෙමව! රජමහා 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,500.00         99% I 100%

F77584844514 9/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp පල!ෙනො�ව, ෙගෝනපල 

ම�j ;�ස් ෙපර පාසල  සඳහා උපකරණ ලබා `ම

25,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,900.00         100% I 100%

H77563144515 11/2/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x ස �@ධාෙලෝක 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9;<ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% H 100%



K77563944516 10/11/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලා ]ෙෂේතෙP gEෙශේî හැ;යාව! 

දැ]¾ කලාක�ව! ඇගÑෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     65,000.00         100% I 100%

N77561944517 10/14/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP පළා� සභා පාස�වල kg ද�ව!ෙZ 

දැ�ම, Vසලතා, ආක�ප සංව:ධනයට ප�ගණක X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම.

450,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K77563945500 3/13/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP පජාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංග සංර]ෂණය ;<ෙ  හා පව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 

වරකාෙගොඩ ග�ෙලන රජමහා Eහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�කාංග 

ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

K77563945501 6/6/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖ යන 

සංස්කෘ�කාංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව වරකාෙගොඩ 

ග�ෙලන රජමහා Eහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළල] 

පැවැ�Uම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

K77563945502 3/17/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! පළාත "ල 

පව�නා  සංස්කෘ�ක  දායාදය! හා උ�මය! gර;_! අනාගත 

පරXරට දායාද ;<ෙ  අර�ෙණ! ම9රාවල, අ��වාෙතොට, 

අ �jගල, x gමංගලාරාම Eහාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක 

උෙළල] 
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% O 0%

K77563945503 3/17/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජනතාව ෙව�ෙව! පළාත "ල 

පව�නා  සංස්කෘ�ක  දායාදය! හා උ�මය! gර;_! අනාගත 

පරXරට දායාද ;<ෙ  අර�ෙණ! නෑබඩ, වරකාෙගොඩ 

රජමහාEහාරෙP උYවr මහා ෙපරහැර හා  ශා!� ක:මය]  

පැවැ�Uම 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

K77563945504 3/17/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වරකාෙගොඩ ග�ෙල! රජමහා 

Eහාරස්ථානෙP වා:°කව පව�ව� ලබන සංස්කෘ�ක උෙළල 

පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

K77563945505 4/25/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖයන 

සංස්කෘ�ක අංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව ග�ෙලන රජමහ 

Eහාරය ප�ඛව ෙපරහැර] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

K77563945507 6/7/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EයැÖයන සංස්කෘ�ක අංගය! 

ආර]ෂා ;<ෙ  අර�s! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන රජමහා EහාරෙP 

සංස්කෘ�ක උ�සවය] පැවැ�Uම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%



N77563145508 9/27/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වරකාෙගොඩ ග�ෙල! 

රජමහා EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% A 10%

N77563945510 10/24/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක උ�මය! gර]°ත 

;<ෙ  අර�s! කඳණ කලායතනය ප�ඛව සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

H77563146500 3/1/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අ� පහgක  සiත උ�ගල ක!ද 

x ෙබෝeම� Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     23,460.00         94% I 100%

K77563946503 4/20/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පජාව ෙව�ෙව! Xරාණ 

සංස්කෘ�කාංග සංර]ෂණය ;<ෙ  අර�s! kංහල හා හා i!9 

සංස්කෘ�කාංග ඇ"ල� සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     75,000.00         100% I 100%

N77561646504 6/7/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP VඩRගම මහා E9හලට �ඩා 

උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ -                     -                   0% O 0%

N77563846505 7/18/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙගොඩVWර මහගම x අනඳk� 

දහ පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

F77561846506 7/4/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහො/ෙපොෙ�ෙගොඩ මහා E9හලට 

අවශ� X� ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ -                     -                   0% O 0%

H77563146507 10/6/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපොෙ�ෙගොඩ x 

gද:ශනාරාම මහා EහාරෙP ෙගොඩනැvR  ශම පදනම මත සංව:ධන 

;<ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

F77561846508 9/14/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.   ෙකොnඨාශෙP ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපයට 

අය� යාල k�gමන කKෂ්ඨ Eද�ාලයට අත�වශ� උපකරණ ලබා`ම.

15,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%



N77563146509 9/27/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ෙලො�� ආරාමෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධන කට�" k9 ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

H77563146510 10/10/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙ@ව_�තාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධන ;<ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

N77563946511 11/2/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා 

]ෙෂේතෙP gEෙශේî හැ;යාව! දැ]¾ X@ගල�! ඇගÑම සඳහා 

ෙ½◌�ෂ්ඨ කලාක�ව! හා Xරවැkය! ෙව�ෙව! උපහාර 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

K77563947500 6/27/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP පජාව ෙව�ෙව! Xරාණ 

සංස්කෘ�කාංග ජනගත ;<ෙ  හා පව:ධනය ;<ෙ   වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     200,000.00       100% I 100%

F77584847501 3/29/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපොර පාස� සඳහා 

භා ඩ හා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

H77563147502 3/31/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp, අ�පහgක  පව�න 

ෙත�වන අරrපලක!ද R]ස්<! ෙකොටෙසේ x ��"මා අ මා! 

ෙකෝEෙ� සංව:ධන කට�" k9;<ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

F77584847503 4/25/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� 2] සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

33,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

K77563947505 4/25/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජනතාව ෙව�ෙව! EයැÖයන 

සංස්කෘ�ක අංගය! ආර]ෂා ;<ෙ  අර�ණ ඇ�ව ෙවස] ෙපෝය 

K_� කරෙගන ෙවස] කළාපය] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00         100% I 100%

N77582847506 4/28/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබා`ම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%



F77563847507 4/28/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර දVණ, ගමෙගොඩ, 

_�සල උයන R�නෙයi ප�ංp සඳô කලායතනය සඳහා සංÆත 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% O 0%

N77582847508 7/3/2017

ෙදොඩං ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

F77561847509 7/5/2017

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP  ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 

ෙත�වන කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP æ:ය වාදක ක ඩායම සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     -                   0% B 35%

N77563147510 9/27/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙහේ!ෙගොඩ x 

ෙබෝeම� EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

H77563147511 11/22/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දඹෙහේන x රා{ල 

සංඝරාජ ෙයෝගාශමෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

K77563947513 9/25/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP දහ පාස� �� X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

K77563947514 9/25/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP දහ පාස� �ෂ� නායක X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

F77561847515 9/22/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බප/ක� ෙකොස්ව�ත කKෂ්ඨ 

Eද�ාලෙP æ:ය වාදක ක ඩායම සඳහා ෙපො9 Kල ඇY  ලබා`ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     -                   0% A 10%

K77563947516 9/29/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සාiත� උෙළලට සමගාzව 

ෙදොඩංෙගොඩ සංස්කෘ�ක බල ම ඩලෙP කලාක�ව! ඇගÑෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%



F77561647517 9/29/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙත�වන කsෂ්ඨ Eද�ාලයට 

අවශ� �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

N77563147518 11/7/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x gන!දාරාම මහා 

EහාරෙP දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

F77584848500 2/15/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබා`ම.

225,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 225,000.00         225,000.00       100% I 100%

H77563148501 7/5/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ��ල!ද x අ�නවාරාම 

Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" ශම පදනම මත 

k9;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 75,000.00           75,000.00         100% I 100%

H77563148502 10/16/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x �ෙ!දාරාමය 

Vමාරක!ද මZෙගොන Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන 

කට�" ශම පදනම මත k9;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

H77563148503 3/13/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� පහgක  සiත 

වලතර x ෙම�තාරාමය Eහාරස්ථානෙP සංව:ධන කට�" k9;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 99,900.00           99,900.00         100% I 100%

K77563948504 3/1/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක දායාදය! හා උ�මය! 

gර;_! අනාගත පරXරට දායාද ;<ම සඳහා දහ  අධ�ාපනය 

නැංUමට  උපකා<වන වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

K77536948505 3/17/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ පජාව "ල නායක�වය හා 

ආක�ප සංව:ධනය ;<ම ෙව�ෙව! ෙයෞවන සමාජ සඳහා 

නායක�ව වැඩසටහ! පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 150,000.00         150,000.00       100% I 100%

F77563848507 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%



N77582848508 4/25/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරාග� �ඩා 

සමාජයකට �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N77582848510 9/27/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉ��Rෙගොඩ, ෙ��වල 

ස]සස් �ඩා සමාජයට  උපකරණ  ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% O 0%

N77561848511 9/25/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ෙFෙගොඩ පාථ_ක Eද�ාලයට 

වාෙ! අ�මා�ය] ලබා`ම.

15,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

H77561148512 10/14/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�{ම�සරා මධ� මහා Eද�ාලයට 

අය� ෙ��වල න³  හ½�යා: �ඩා�jය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N77561848513 11/2/2017

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ක/අ»/ 

ෆkය"� හස්�යා �ස්R  බාRකා Eද�ාලයට ෙෆොෙටෝ ෙකො� 

ය!තය] ලබා`ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර 0% O 0%

H77563149500 2/15/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නෑබඩ පාර x gද:ශනාරාම 

Eහාරස්ථාන ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" ශම පදනම මත 

k9;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     74,050.00         99% I 100%

H77563149501 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� zගම, ෙ@වෙගොඩ x Eජයාරාම 

Xරාණ මහා EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

H77563149502 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� යටෙදොලව�ත x වාp�සරාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,935.00         100% I 100%

H77563149503 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� ඇ"ල��දRගම ජයෙබෝe 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,910.00         100% I 100%



F77584849504 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපොර පාස� සඳහා භා ඩ 

හා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

N77582849505 4/28/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා සමාජ සඳහා �ඩා 

භා ඩ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

N77582849507 4/25/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරාග� �ඩා 

සමාජයකට �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

H77563149509 4/25/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zගම ෙ@වෙගොඩ x Eජයාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දහ පාස� ෙගොඩනැv�ල ඉ�;<ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

F77561849510 6/7/2017

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙP ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 

බප/ම"/Î.Î. ඇ"ල��දR  Eද�ාලෙP ගෘහ Eද�ාගාරයට අවශ� 

උපකරණ ලබා`ම. 

 

( උපකරණ ෙ�ඛනය අ�ණා 
57,093.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

F77561849511 7/5/2017

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙP ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP 

බප/ම"/Î.Î. ඇ"ල��දR  Eද�ාලÑය ගෘහ Eද�ා අංශයට අවශ� 

E9R උපකරණ ලබා`ම.

42,794.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

K77584949512 8/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාසැ� �� X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම.

100,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

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

H77563149513 9/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොරවල x ෛශලෙ]තාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" k9 ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

H77561149514 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� 

පා!�ය මහා Eද�ාලෙP ¦ඳ සංව:ධනය ;<ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%



N77563149517 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඇ"ල��දRගම ජයෙබෝe 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

H77563149518 10/23/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නN"�ව x k@ධා:ථාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය  ලබා`මට ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

H77563149519 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ගෙ!"�ව x Xරාණ 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

H77563149520 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආඳාවල x මංගලාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" k9;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

N77582949521 10/14/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_�වල �ඩක 

�Tකාව!ෙZ Vසලතා ව:ධනයට �ඩා තරඟාවRය] පැවැ�Uම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

K77563950500 3/31/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක දයාදය! හා උ�මය! 

අනාගත පරXරට දායාද ;<මට උපකා<වන වැඩසටහ! kංහල 

ෙදමළ අ�� අN�9 උ�සවය ��කරෙගන පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00         100% I 100%

H77584150501 8/8/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කැVළ!දල පාෙ@Aය සභාවට 

අය� ඉඩෙ  �ij ෙපර පාසෙ� ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     116,250.00       78% I 100%

N77563850502 8/8/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

N77561850504 11/15/2017

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙP අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාසයට අය� 

බප/ම"/ ඕම!ත ජනපද  කsෂ්ඨ Eද�ාලයට ඡායා �ටප� ය!තය] 

ලබා`ම.

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම 0% O 0%



K77563951500 6/7/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ත�ණ පජාවෙZ කලා හැ;යාව! 

ව:ධනය ;<ම සඳහා පාෙ@Aය වශෙය! ද]ෂතා ඉ��ප�වන 

ආකාරයට රසE!දන වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     100,000.00       50% C 60%

N77582851501 6/7/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමොරගල k� gන!ද පාථ_ක 

E9හලට �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

35,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

H77563151502 6/7/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගල�ටමඩ Eහාරස්ථානෙP 

සංව:ධන කට�" k9;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     100,000.00       100% I 100%

N77563851503 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%

N77584951504 9/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� �� X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

H77561151505 9/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �ලනව�ත කK� E9හෙ� 

�ඩා�jය X�� ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

K77563951506 9/19/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කලා ]ෙෂේතෙP gEෙශේî ¾ 

ද]ෂතා ද]වන ත�ණ පජාව ඇගÑෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     100,000.00       67% D 80%

K77563952500 3/31/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සංස්කෘ�ක දයාදය! හා 

උ�මය! අනාගත පරXරට දායාද ;<මට උපකා<වන වැඩසටහ! 

kංහල ෙදමළ අ�� අN�9 උ�සවය ��කරෙගන පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     150,000.00       100% I 100%

F77561652502 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කWරාවල මධ� මහා Eද�ාලයට 

�ඩා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම -                     -                   0% D 80%



H77582152503 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක�ගල �ඩා 

සමාජෙP ෙවොRෙබෝ� �jය සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% B 35%

H77563152504 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමොෙහොම�ය ව�ත ෙකෝEල 

ප�සංස්කරණය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N77563852505 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

H77563152506 9/27/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp හැTග�ෙ� x 

ෙ@වර]°තාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන කට�" 

k9;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

N77561852507 11/15/2017

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙP පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසයට 

අය� හැTග�ල x EXලk� කKෂ්ඨ Eද�ාලෙP kg ද�ව!ෙZ 

පෙයෝජනය සඳහා ôපවාia ය!තය] ලබා`ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම 0% O 0%

N77582852508 11/25/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Uනස් �ඩා සමාජය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර 0% O 0%

H77563153500 10/14/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙවKවැ��jය, පැෙපො�ගහක!ද 

x අ�නවාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% C 60%

H77563154503 5/16/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ර�ම�ෙගොඩ සාං1කාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දාන ශාලාෙF වැඩ ශම පදනම මත සංව:ධනය ;<ම 

සඳහා දව� ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     99,676.00         100% I 100%

K77563954504 6/6/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා 

ෙ]ෙෂේතය!ෙZ K�" ¾ව!ෙZ හැ;යාව! එ¦දැ]Uෙ  හා 

ඇගÑෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     40,000.00         100% I 100%



K77563954506 6/16/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP x �යදස්සනාරාම Eහාරස්ථානය 

ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% A 10%

H77561854507 9/29/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගලෙයV සඳහා 

Kවාස ආධාර  ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     24,567.00         98% I 100%

K77584963500 7/24/2017

බස්නාiර පළාෙ� ග පහ �ස්´]කෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස�  සඳහා 

��   X{S වැඩසටහන]  පැවැ�Uම.

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     150,000.00       100% I 100%

K77561863501 7/20/2017

කැළsය අධ�ාපන කලාපයට අය�  පාසැ�වල Kවාසා!තර �ඩා 

තරඟාවRෙP �ඩක �Tකාව!ෙZ �ඩා Vසලතාවය!  නැංUම  

සඳහා වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

K77561863502 11/9/2017

කැළsය අධ�ාපන කලාපෙP පාසැ�වල අ� ආදාය  ලාÌ 

ද�ව!ෙZ අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැංUම අර�S කරෙගන 

ඔN! සඳහා පාස� උපකරණ  ලබා`ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

F77584863503 7/24/2017

ග පහ �ස්´]කෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා `ම

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% A 10%

K77561963505 4/21/2017

කැළsය අධ�ාපන කලාපෙP 5 වසර �ෂ��ව Eභාගයට ඉ��ප� 

වන kg! සඳහා ස ම!තණ පැවැ�Uම

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය -                     -                   0% H 100%

K77561963506 4/21/2017

_�ව!ෙගොඩ   අධ�ාපන  ෙකොnඨාශෙP  2017  �ෂ��ව Eභාගයට 

ෙපa kjන  kg ද�ව!  සඳහා X{S ස ම!තණ පැවැ�Uම

300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% H 100%

N77561963508 11/10/2017

_�ව!ෙගොඩ  අධ�ාපන කලාපෙP  _�ව!ෙගොඩ හා  z<ගම 

පා.ෙ�. ෙකොnඨාශවල   2017 ව:ෂෙP 5 ෙශේsය �ෂ��ව Eභාගයට 

ෙපa kට සම� ¾ හා ලVS 100 ට වඩා ලබා ග!නා ල�! සඳහා 

�ෂ��ව උපහාර  වැඩසටහන] පැවැ�Uම
1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

_�ව!ෙගොඩ 0% O 0%



K77561963509 11/9/2017

කැළsය අධ�ාපන  ෙකොnඨාශෙP 2017 �ෂ��ව Eභාගය සඳහා  

ෙපa kට ඉ! ඉහළ සාමා:ථ ලබා ග� ද�ව! සඳහා ඇගÑෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

400,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ - 

කැළsය 0% O 0%

K77561364500 2/13/2017

ස:ව ආග_ක ව+හය ශ]�ම� ;�ම හා සංස්කෘ�ක දායදය! 

g�;ම අර�S ෙකොට ෙකොළඹ �ස්´]කෙP �ස්R  දහ  පාස� 

��ව�! සඳහා වැඩ��ව] පැවැ�Eම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 246,876.63         246,876.63       99% I 100%

N77561864501 3/8/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ kg! 

සiත පාස� සදහා අභ�ාස ෙපො� 

ලබා`ම

 
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     345,000.00       69% H 100%

K77561364503 3/6/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP 

ක�ෙවල,ෙකෝnෙn,මහරගම,ෙකොෙළො!නාව ෙකොnඨාශය! "ළ 

ෙපර පාස� ��ව�! සඳහා �� X{S වැඩසටහන] පැවැ�Eම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% B 35%

K77561964504 3/6/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP පළා� සභා පාස�වල ෙතෝරා 

ග� අධ�ාපන ෙකොnඨාශය!i �ෂ� නායක�!ෙZ දැ�ම Vසලතා 

සහ ආක�ප සංව:ධනය සඳහා වැඩසටහන] පැවැ�Eම.

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% H 100%

K77561964505 8/2/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙතෝරා ග� පාස�වල අධ�ාපනය 

ලබන kgද�ව!ෙZ ඉෙග�  Vසලතා ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! 

නායක�ව X{S වැඩසටහ! පැවැ�Eම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     500,000.00       100% I 100%

K77561364508 3/14/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ��ව�!ෙZ දැ�ම Vසලතා සහ 

ආක�ප ව:ධනය සඳහා ළමා �කවරණ  හා ෙපෞ�ෂ සංව:ධන 

වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම.

 
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

N77582864509 4/4/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙකෝnෙn � ජයව:ධනXර 

Eද�ාලෙP �කn ක ඩායමට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     50,000.00         100% I 100%

K77582964511 3/31/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ද_ළ පාස�වල kg ද�ව!ෙZ �ඩා 

ෙකෞෂලය! ව:ධනය ;�ම සඳහා Eෂය සමගා_ �ඩා වැඩ��ව] 

පැවැ�Eම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%



N77561864512 4/4/2017

�-ය!දළ අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ kg! 

සiත පාස� සදහා අභ�ාස ෙපො� 

ලබා`ම

 
500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% C 60%

N77561864513 4/4/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරා ග� පාස� වල Xස්තකාල 

සඳහා කාව�මය ෙපො� ලබා�ම

20,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     20,000.00         100% I 100%

F77582864515 5/23/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපයට අය� මහරගම ජනාeප� 

Eද�ාලයට �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

F77582864518 5/23/2017

�-ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ඇ�Fවල Eද�ාෙලෝක මහා 

Eද�ාලයට �ඩා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% B 35%

K77561964519 5/18/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP �ෂ��ව Eභාගයට ෙපa kjන kg 

ද�ව!ෙZ දැ�ම Vසලතා හා ආක�ප ව:ධනය සඳහා Eෂය සමගා_  

ස ම!තණ මාලාව] 

පැවැ�Uම.

 
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     300,000.00       100% I 100%

K77561964520 5/18/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP සාමාන� ෙපළ Eභාගයට ෙපa kjන 

kg ද�ව!ෙZ දැ�ම Vසලතා හා ආක�ප ව:ධනය සඳහා Eෂය 

සමගා_  ස ම!තණ මාලාව] 

පැවැ�Uම.

 
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

K77561964521 11/9/2017

ෙහෝමාගම කලාපෙP පාථ_ක අංශෙP �ෂ��වය සම� ද�ව! 

සඳහා �ෂ��ව උපහාර වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම.

 
150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F77561864523 5/3/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP �ණා�මක අධ�ාපන පව:ධනය 

;�ම සඳහා ෙතෝරා ග� පාස� ෙවත පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 
200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     59,000.00         30% C 60%

H77582164524 9/21/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP �¦ය!දල ෙසෝමUර ච!දk� 

Eද�ාලෙP ගෘහස්ථ �ඩාංගනය ශම පදනම මත සංව:ධනය ;�ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% Q 0%



K77561964525 5/15/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP �� �ෂ� දැ�ම,Vසලතා,ආක�ප 

සංව:ධනය හා ��ගැ!Eම සඳහා Eෂය සමගා_ වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% B 35%

K77563964526 6/30/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා ]ෙෂේතය!i 

gEෙශේî හැ;යාව! දැ]N කලාක�ව! ඇග�ෙ  හා ��ගැ!Eෙ  

වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

K77582964527 6/19/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP පළා� සභා පාස� වල kg!ෙZ 

�ඩා දැ�ම හා Vසලතා සංව:ධනය සඳහා වැඩසටහන] පැවැ�Eම

50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% B 35%

N77561864529 6/21/2017

�-ය!දළ අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

kg! සදහා එම පාස� වලට අභ�ාස ෙපො� 

ලබා`ම

 

 
220,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% A 10%

N77561864530 6/21/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

kg!  සදහා එම පාස� වලට අභ�ාස ෙපො� 

ලබා`ම

 
200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     -                   0% C 60%

K77561364532 7/10/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP E9හ�ප�ව�!ෙZ 

දැ�ම,Vසලතා,ආක�ප සංව:ධනය හා ��ගැ!Eම සඳහා Eෂය 

සමගා_  වැඩසටහන] පැවැ�Eම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% B 35%

K77561364533 7/10/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP E9හ�ප�ව�! සහ ��ව�!ෙZ 

දැ�ම,Vසලතා,ආක�ප සංව:ධනය හා ��ගැ!Eම සඳහා Eෂය 

සමගා_ වැඩසටහන] පැවැ�Eම

225,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

K77582964534 7/12/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP වා:îකව සංEධානය කරන �ඩා 

]ෙෂේතෙP gEෙශේî හැ;යාව] දැ]N �ඩක �Tකාව! ඇග�ෙ  

වැඩසටහන] 

පැවැ�Eම

 
50,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල -                     -                   0% B 35%

N77561864535 7/18/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙදපානම ධ:මපාල E9හල 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%



N77582864536 7/19/2017

ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP Eද�ාව:ධන මහා Eද�ාලෙP 

පාප!9 ක ඩායෙ  ෙපො9 ප�හරණය සඳහා පාවහ! ඇ"� 

උපකරණ ලබා�ම

45,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

N77561864539 10/12/2017

බප/ජය කහ!ෙතොට ආද:ශ පාථ_ක E9හෙ� බටiර ":ය වාදක 

ක ඩායම සඳහා ෙපො9 Kල ඇY  

ලබා�ම

 
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

N77561864540 8/1/2017

බප/ජය �n�ගල යෙශෝධරා E9හෙ� බටiර ":ය වාදක ක ඩායම 

සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

N77561864541 8/1/2017

බප/ජය M.D.H.ජයව:ධන E9හෙ� බටiර ":ය වාදක ක ඩායම 

සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N77561164542 11/16/2017

ෙකොළඹ 08 බප/ෙකො/yවR මධ� මහා Eද�ාලෙP E9හ�ප� Kල 

Kවස අ»�වැTයා ;�ම අ�යර 2

100,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

K77561964544 8/9/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙකොෙළො!නාව අධ�ාපන 

ෙකොnඨාශෙP පාසැ� kg!ෙZ දැ�ම,Vසලතා හා ආක�ප 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා Eෂය සමගා_ ස ම!තණ මාලාව] 

පැවැ�Eම.

 
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N77561864545 8/15/2017

බප/ෙකො Eජයබා Eද�ාලෙP �ෂ� නායකය!ට ෙපො9 Kල කබා 

ලබා�ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N77561864546 8/16/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙරෝමා� කෙතෝRක Eද�ාලයට 

තණෙකොළ කපන මැ°ම] ලබා�ම

25,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N77561864547 11/8/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP මRයෙ@ව E9හෙ� ඉ��පස ඇ� 

¸_ෙP දැ� වැට] ඉ�;�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%



N77561864549 8/23/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� අභ�ාස ෙපො� ලබා`ම.

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N77561864550 8/22/2017

බප/�¦/අංක 01 කsෂ්ඨ E9හලට උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N77561864551 8/23/2017

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙP ෙකොළඹ මධ� i!9 Eද�ාලයට 

ශවණාගාර X� ලබා �ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

N77561964552 9/4/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP පාස�වල සාමාන� ෙපළ Eභාගයට ෙපa 

kjන ෙදමළ kg ද�ව!ෙZ දැ�ම Vසලතා හා ආක�ප ව:ධනය 

සඳහා Eෂය සමගා_  ස ම!තණ මාලාව] 

පැවැ�Uම.

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% D 80%

N77561864554 9/6/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ 

ලබා`ම.

 
1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

K77561964555 9/14/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP ෙකොෙළො!නාව අධ�ාපන 

ෙකොnඨාශෙP පාසැ� kg!ෙZ දැ�ම,Vසලතා හා ආක�ප 

සංව:ධනය ;�ම සඳහා Eෂය සමගා_ ස ම!තණ මාලාව] 

පැවැ�Eම අ�යර 

2 
100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

N77561864556 10/9/2017

බප/�¦/Uර Xර! අrX ආද:ශ E9හෙ� ෙපර�ග ":ය වාදක 

ක ඩායම සඳහා ෙපො9 Kළ ඇ9  ලබා�ම

70,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N77561864557 10/12/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රාජv�ය ෙහේවාEතාරණ 

පාå_ක Eද�ාලය (k�හඳ) සඳහා ඡායා �ටප� ය!තය] ලබා�ම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

N77561864558 10/26/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP EXලාන!ද ෙදමළ මහා Eද�ාලයට 

�රය සiත ප]ෙශේපණ ය!තය] (projector with screen) ලබා�ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%



N77561864559 10/28/2017

�¦ය!දල අධ�ාපන කලාපෙP ෙතෝරාග� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ 

ලබා`ම.

 
300,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N77561864560 10/28/2017

x ජයව:ධනXර කලාපෙP k� gමන�ස්ස පාථ_ක Eද�ාලෙP බටiර 

":යවාදක ක ඩායම සඳහා උපකරණ ලබා�ම

75,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

K77561964561 10/31/2017

ෙකොළඹ කලාපෙP පාස�වල �ෂ�නායක�!ෙZ Vසලතා හා 

ආක�ප පව:ධනය හා ��ගැ!Eෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Eම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

K77561964562 11/1/2017

ෙහෝමාගම කලාප අධ�ාපන කා:යාලෙP ෙනොEeම� අධ�ාපන 

එකකය ආ�තව kg!ෙZ දැ�ම Vසලතා ආක�ප සංව:ධනය සඳහා 

Eෂය සමගා_ පාඨමාලා පැවැ�Uම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

K77563964563 11/1/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP EEධ සංස්කෘ�ක කලා හා සාiත� 

]ෙෂේතය!i gEෙශේî හැ;යාව! දැ]N කලාක�ව! ඇග�ම හා �� 

ගැ!Eෙ  වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම

 
105,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N77561164564 11/6/2017

බප/ෙහෝ/කහෙහේන කKෂ්ඨ Eද�ාලෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77561864565 11/15/2017

බප/�¦/�ෙZෙගොඩ ශා!ත ෙජොෂr බාRකා Eද�ාලයට ප�ගණක 

ය!තය] ලබා�ම

97,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

�¦ය!දල 0% O 0%

N77561164566 11/21/2017

x ජයව:ධනXර කලාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� යෙශෝදරා 

බාRකා Eද�ාලෙP නව පධාන ශාලාෙF සංව:ධන කට�" k9 ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

K77536965500 8/21/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ජා�ක ත�ණ ෙසේවා සභාවට අ�බ@eත 

Rයාප�ංp ෙයෞවන සමාජය!i ත�ණ පජාව "ළ නායක�ව, 

ආක�ප හා ෙපෞ:ෂ සංව:ධනය උෙදසා නායක�ව X{S ෙ!වාkක 

වැඩ��ව] පැවැ�Uම.
200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% C 60%



K77561965501 4/20/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කළාපෙP, �ල�kංහල අධ�ාපන ෙකොnඨාසෙP 

පාස� අධ�ාපනය ලබන �ෂ� �ෂ�ාව!ෙZ සාiත� හා කලා 

Vසලතාවය! ව:ධනය ;<ෙ  අර�s! වැඩසටහන] පැවැ�Uම

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ -                     -                   0% O 0%

K77561365502 4/28/2017

ම"ගම අධ�ාපන ෙකොnඨාශෙP  පාස�i පාථ_ක අංශ ��ව�! 

සඳහා KXණතා වැඩ��ව] පැවැ�Uම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

K77563965503 5/4/2017

ක�තර �ස්´] wi� සංගමය මÐ! EයැÖ යන සංස්කෘ�ක අංගය! 

ආර]ෂා ;<ෙ  අර�s! සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

20,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K77561965504 6/1/2017

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP බස්නාiර පළා� සභා පාස�වල 

kg!ෙZ දැ�ම Vසලතා ආක�ප සංව:ධනය සඳහා X{S වැඩ�� 

පැවැ�Uම.

150,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     149,980.00       100% I 100%

F77561865505 11/20/2017

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙP පාස�වල අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

kg ද�දැ�ය! සඳහා අභ�ාස ෙපො� ලබා`ම.

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

F77561865506 9/6/2017

පgvය �නවල පැව� ගංව"ර ත��වය මත ම"ගම අධ�ාපන 

කලාපෙP ගංව"�! Eපතට ප� ¾ පාස�  සඳහා Xස්තකාල ෙපො� 

ලබා`ම.

800,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

F77561865507 11/20/2017

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙP පාස�වල අ� ආදාය ලාÌ පN�වල kg 

ද�දැ�ය! සඳහා අභ�ාස ෙපො� ලබා`ම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ-

ක�තර -                     -                   0% C 60%

K77561265508 7/3/2017

ම"ගම කළාප අධ�ාපන කා:යාලයට අය� පාR!ද�වර අධ�ාපන 

ෙකොnඨාශෙP E9හ�ප�ව�!ෙZ දැ�ම, Vසලතා, ආක�ප 

සංව:ධනය ;<ෙ  වැඩ��ව] පැවැ�Uම.

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

N77563965511 8/8/2017

ක�තර �ස්´] ෙ�ඛක සංEධානය Ek! පව�ව� ලබන සාiත� 

උ�සවය මÐ! කලා හා රසE!දනා�මක �pය ව:ධනය ;<ෙ  

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%



H77563102001 3/14/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp y�ව, ර@ෙදො�ව 

අ�නවාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

H77563102002 4/18/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp උද _ට, උ�තමාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 625,002.45         500,000.00       100% I 100%

H77561102003 5/22/2017

WP/NG/Heenatiyana Dammaloka M.V. - Balance Work 

of 120*25 three storyed building (with main hall) - Stage 4 

(H66561102014)

2,741,817.50      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,876,219.17    68% H 100%

H77561103001 5/22/2017

WP/NG/Duwa K.V. - Renovation of the 70*25 three 

storey building - Balance Work (A66561103012)

699,073.50         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     663,244.19       95% I 100%

N77582103002 4/21/2017

zග�ව අ� ෆලහ් මහා Eද�ාලෙP �ඩා �jය සංව:ධනය ;<ම

3,900,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     810,251.40       21% C 60%

H77582104002 8/2/2017

_�ව!ෙගොඩ �i�  තටාකය ඉ� ;<ම

46,000,000.00    අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,850,000.00    4% I 100%

N77563104003 5/16/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp _�ව!ෙගොඩ, 

යjයන, 225 Eජය මංගල ��ෙව! Eහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  

අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ 300,000.00         300,000.00       100% I 100%

N77561104004 7/20/2017

_�ව!ෙගොඩ ජාපාලව�ත පෙ@ශෙP ඉ`Ö�මට Kය_ත නව 

@U��ක පාසල සදහා ෙගොඩනැv�ල] ඉ�;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77563104005 8/2/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  කා:යාලෙP Rයාප�ංp මැ���ලෑව 

ෙහොර පැ�ල x Eජයාරාම Eහාරස්ථානෙP ධ:ම ශාලා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය සදහා හම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% C 60%



H77561104006 11/17/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP _�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන 

කලාපයට අය� දැනට ඉ�ෙකෙර_! පව�න ෙරh රණ"ංග 

Eද�ාලෙP ඉ�� වැඩ Kම;<ම.

5,700,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

F77584805001 3/10/2017

z�ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ප�ෙලෙවල, කැ!දල!ද 

වාසනා ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා`ම

50,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     49,486.50         99% I 100%

H77563105002 3/21/2017

z�ගම පා.ෙ�. ෙකොnටාසෙP z�ගම, ඉ±පරෙප, ෙබෞ@ධාශමෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     200,000.00       100% I 100%

N77563105003 9/8/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ව�ෙබොලාන 

ප�ෙ�ෙවල Eකම�ලා Eද:ශනා ��ෙවෙ! ෙගොඩනැvR සංව:ධනය 

;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H77563106001 11/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP  Rයාප�ංp දඩග�ව 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ෙ�  ඉ��  සංව:ධන කට�"  Kම  

;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% A 10%

H77563106002 3/14/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp වාරණ දහ  

පාසෙලi දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

N77561107001 10/19/2017

ග පහ ෙගෝතz කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP kF මහ� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� 

වැඩ Kම ;�ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N77561107003 10/19/2017

ග / බ ඩාරව�ත පරාකම මහා E9හෙ� ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� 

පළ� අ�යර අවස! ;�ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N77561107004 8/2/2017

ග /බ ඩරව�ත පරාකම මහා E9හෙ� �ඩාගාරය ප�සංස්කරණය 

;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%



N77561107005 8/2/2017

ග / වැRෙF�ය ම@9ම බ ඩාර මහා E9හෙ� ෙගොඩනැvRවලට 

හාKදායක ෙලස පාසැ� ව�තට ජලය ගලා ඒම වැළැ]Uමට පැ� 

බැ ම] සහ kg ද�ව!ෙZ ආර]ෂාවට වැට] ඉ� ;<ම

1,250,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     395,400.00       32% B 35%

N77561107006 10/24/2017

ග පහ අධ�ාපන ෙකොnඨාශෙP පරක!ෙදKය මායා9!න පාථ_ක 

Eද�ාලෙP  �Eg  මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     249,702.40       100% I 100%

N77561107007 10/24/2017

ග පහ අධ�ාපන ෙකොnඨාෙශෙP gජාතා පාථ_ක Eද�ාලෙP 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�මට

250,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

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

N77584808001 7/3/2017

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සදහා උපකරණ 

ලබා `ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

Kk බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය 500,000.00         -                   0% B 35%

N77563808002 7/3/2017

ජ-ඇල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

N77563108003 9/7/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මා එ¦ය 

Xව]ව�ත � ධ:මාරාම Eහාරස්ථාන දහ  පාස�  ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;�ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% H 100%

N77584810001 7/4/2017

මහර පා.ෙ� ෙකොnටඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සදහා උපකරණ 

ලබා `ම

500,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

Kk බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය 500,000.00         -                   0% B 35%

N77563810002 7/4/2017

මහර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ  පාස� සදහා උපකරණ 

ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% C 60%

H77563111001 3/21/2017

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකොnටාසෙP ෙදකටන, නාර පල x 

ෙබෝe�]ඛාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%



N77563111002 6/6/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නාර ෙපොල x 

ෙබෝe�]ඛාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය ලබ `මට ෙයොදා 

ග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

H77561112001 5/22/2017

WP/KE/Sangamiththa M.V. - Construction of a New 

Building - Balance Work - (H66561112022)

755,701.41         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     755,701.41       100% I 100%

H77561112002 7/6/2017

WP/KE/Al Mubarak K.V. - Balance Works of 120*30 

building (H66561112023)

391,623.35         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     391,623.35       100% I 100%

N77584812003 7/20/2017

wයගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස� සදහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබා`ම

500,000.00         පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

N77563812004 7/20/2017

wයගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp දහ පාස� සදහා දහ පාස� 

උපකරණ ලබා `ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

H77561113001 5/22/2017

WP/KE/D.A. Rajapaksha V. - Construction of 100*25 

three Storeyed new building with Main Hall - Balance 

Work - (H68561113001)

981,334.71         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

H77563121001 3/15/2017

 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 14, ෙතොටලග x 

ෙබෝeරාජාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,406.82         499,406.82       100% I 100%

H77563121002 3/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙකොළඹ 12, ස�ෙබෝ U�ය 

Ihsniyyah Arabic College i දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට 

ෙයොදාග!නා දහ  පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 99,527.50           97,582.40         98% I 100%

H77563121003 5/29/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 14, මහව�ත 

පාර, අංක 103/31 x gද:ශනාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා`ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,180.00         299,180.00       100% I 100%



H77563121005 4/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 15, �¯මැ!ඩ� 

පාර, k� න!දාරාම Eහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනයට ලබා 

`මට ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,933.00         -                   0% B 35%

F77582821006 8/17/2017

ෙකොළඹ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �ඩා ස_� ෙවත 

�ඩා උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,950.00         199,950.00       100% I 100%

N77563121007 8/17/2017

ෙකොළඹ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක 77, ප!සල 

පාර, ෙමෝදර, ෙකොළඹ 15 i ස�දාස!න x උභයව:ධනාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,755.00         499,755.00       100% I 100%

H77563122001 4/21/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ��ෙ��යාව නව 

නගරය, උ���ල x �@ධරාජ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     446,177.99       89% I 100%

H77563123001 2/15/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp නාවල Eමල 

Eහාරස්ථ පඥා ප`ප දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනයට ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

N77561123004 11/20/2017

නාවල ජනාeප� බාRකා Eද�ාලෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල 

ඉ�;<ම

6,972,815.27      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,755,728.00    25% D 80%

N77561123005 11/20/2017

නාවල ජනාeප� පාථ_ක Eද�ාලෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල 

ඉ�;<ම

6,051,389.80      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,574,376.00    26% C 60%

N77582123006 8/3/2017

x ජයව:ධනXර ��_ Eද�ාලෙP �ඩාගාරෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N77561123007 11/20/2017

x ජයව:ධනXර බාRකා Eද�ාලෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල ඉ�;<ම

13,131,972.88    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     3,768,655.88    29% C 60%



N77563123008 5/16/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ටෙකෝnට, 

බැ@දගාන, �වපාර, 82/9 උ�තර ලංකා x න!දාරාම Eහාරස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

F77561823009 6/1/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP බප/ජය/ ආන!ද බාRකා 

Eද�ාලෙP ෙපර�ග æ:ය වාදක ක ඩායම සඳහා උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 200,000.00         -                   0% D 80%

F77561823010 6/1/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP බප/ජය/ ආන!ද බාRකා 

Eද�ාලෙP න:තන ක ඩායම සඳහා උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 200,000.00         -                   0% D 80%

F77561623011 6/1/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP බප/ජය/ ආන!ද බාRකා 

Eද�ාලෙP ෙහොÖ ක ඩායම සඳහා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 100,000.00         -                   0% D 80%

K77563923012 7/4/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙPi x මi!දාරාම EහාරෙP x 

මi!ද දහ  පාසෙලi නැ� , නාට� K:මාණ හා සංÆත 

]ෙෂේතය!i Eෙශේෂ හැ;යාව! ඇ� ද�ව! ඇගÑෙම වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% H 100%

N77563123013 7/25/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp x ජයව:ධනXර 

ඇ"ලෙකෝnෙn k�පැරV බා ��ෙවෙ! x රා{ල දහ  පාස� 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

N77563123014 9/8/2017

� ජයව:ධනXර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 

ෙකෝnෙn බැ@දගාන මැRබ! ආරාමය ඉ�කර_! පව�න ධ:මශාලා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

H77563124001 2/15/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x අභය Kෙ]තනාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     491,336.44       98% I 100%

N77561124002 4/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP මාලෙ�, තලාෙහේන 

බප/ජය/තලාෙහේන මධ� මහා Eද�ාලෙP 6 ෙශේsය නUන තා]ෂsක 

කමෙFදයට සකස් ;<ම

1,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 1,000,000.00      850,000.00       85% H 100%



H77563124003 5/4/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙහෝක!දර, ෙහෝක!දර 

දVණ, රාමනායක මාවත, අංක 49 k� gkල ධ ම Kෙ]තනෙP 

ෛචත�ෙP වැඩ අවස! ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     500,000.00       100% I 100%

N77563124004 7/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අඹගහෙවල, දැTග�ව x 

ෙබෝeම� Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     499,348.75       100% I 100%

N77563124005 8/2/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  කා:යාලෙP Rයාප�ංp අංක 356/y, 

කන�තපාර ෙයොN! ෙපෙදස ඇව�ෙහේන ,ෙහේක!දර ස්ව:ණපාR 

yලමාතාශමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා ශමපදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     35,640.00         7% I 100%

N77563124006 8/17/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක 494/1, 

ඇව�ෙහේන, ෙහෝක!දර  x ෙබෝeව:ධන EහාරෙP ෙගොඩනැvR 

සංFධනය සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

H77563125001 2/15/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙදපානම, ප!K�jය x 

ධ:මEජයාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

H77563125003 9/18/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp උඩහ��ල x 

ෙබෝe�]ඛාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

H77561125005 3/10/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP බප/ජය/ස්ටැ!R �ලකර�න 

Eද�ාලÑය �ඩා �jය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H77563125007 4/24/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ප!K�jය, ෙදපානම 

ෙබෞ@ධ ආයතනෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% Q 0%

H77563125008 9/18/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ප!K�jය, ෙකොnටාව, 

�]මෙ� පාර ෙහල! රණවක ආරාමෙP ෛචත�  ඉ� ;<ම සදහා 

ශම පදනම දව�ාධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     500,000.00       100% I 100%



N77561825010 11/25/2017

�]මෙ� මහා Eද�ාලෙP ප�ගණක ඒකකය] ස්ථා�ත ;<ම යටෙ� 

ප�ගණක 10] ලබා`ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ -                     -                   0% Q 0%

N77582125011 11/20/2017

ෙකොnටාව උ"ර ධ:මපාල Eද�ාලෙP �ඩා �jය සංව:ධනය ;<ම

4,371,962.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,110,577.50    25% H 100%

H77563125013 5/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ප!K�jය, ෙමොරකැjය 

පරම ධ ම Eහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා `මට 

ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% H 100%

N77563125014 5/16/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp මහරගම, ෙගොTග�ව, 

aර මහර පාර x ස@ධ:මාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% H 100%

N77563125015 5/16/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ප!K�jය, පැලැ!ව�ත, 

ගැ�S මාවත, 395/10 ඉkපතන ෙමෙහs ආරාමෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% Q 0%

N77561125017 11/20/2017

ෙකොnටාව බප/ජය/Eද�ාදාන මහා Eද�ාලෙP 70*25 මහ� 

ෙගොඩනැv�ල ඉ� ;<ම

3,381,438.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     841,476.00       25% C 60%

N77563125020 8/2/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක ෙකොnඨාශෙය Rයාප�ංp අංක 

78,රබ:ව�ත පාර, ගංෙගොඩEල,�ෙZෙගොඩ සාරානා� ෙබෞ@ධ 

මධ�ස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා `ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

F77584825021 9/12/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපර පාස�  සදහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබා `ම (එ] ෙපර පාසලකට � 15000 බැv!)

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     565,360.00       75% I 100%

K77584925022 9/12/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපර පාස� ළ�! $Rක කරෙගන 

ෙලෝක ළමා�නය ෙව�ෙව! වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     588,816.50       98% I 100%



K77563925023 10/13/2017

�රසාර සංව:ධනය ෙ�මාකර ගK_! දායාදය! හා උ�මය! 

gරක_! අනාගත පරXරට දායාද Ö�ම ෙම!ම  කෘ°ක:මා!තය 

නගාy�Uමට හා ෙගොEජනතාව �<ගැ!Uම උෙදසා 2017/10/20 �න 

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වr ම�ල උ�සවය] 

පැවැ�Uම 900,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     889,055.00       99% I 100%

F77563826001 10/31/2017

ර�මලාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක 70 

,��ෙවණ පාර, ර�මලාන පරම ධ ම ෙ~�ය මහ ��ෙවෙ  දහ  

පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

H77561127001 2/22/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP �ෙZෙගොඩ බප/�¦/ශා!ත ෙජෝශr 

බාRකා Eද�ාලෙP ෙතමහ� Xස්තකාල ෙගොඩනැv�ල III අ�යර 

වැඩ Kම;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,968,638.00    98% I 100%

N77582827002 4/21/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙදiවල ත�ණ �කn 

�ඩා ස_�ය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     99,948.50         100% I 100%

N77561127003 4/21/2017

�ෙZෙගොඩ ශා!ත ෙජෝ! Eද�ාලෙP ශවණාගාරය ඉ�;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N77563127005 4/24/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකො{වල, �ෙZෙගොඩ, 

p!තාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල 499,999.00         499,999.00       100% I 100%

H77563127007 6/16/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �ෙZෙගොඩ x ධ:මාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     499,960.00       100% I 100%

N77563128001 8/30/2017

ෙමොර�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp උ���ල 

,අ�ලාන ,ෙමොර�ව  ආන!දෙබෝï මහා Eහාරස්ථානෙP    

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

H77563129001 2/20/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x Eද�ාශා!� මහ 

��ෙව! Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනයට ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     299,959.00       100% I 100%



H77563129002 5/16/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �¦ය!දල, ෙබෝV!දර  

x ධම  සමාe Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     200,000.00       100% I 100%

F77563829003 5/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �¦ය!දල, gවාරෙපොල x 

ජයෙබෝe Eහාරස්ථ x gමංගල දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා`ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00       100% I 100%

H77563129004 6/24/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp �¦ය!දල, මාE�තර k� 

�සරණ ධ:මායතනෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

N77563129005 6/24/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp x Eද�ාශා!� මහ 

��ෙව! Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% H 100%

N77563829006 6/9/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, Rයාප�ංp �¦ය!දල ෙහෝ!න�තර 

දVණ, gව:ණ ෙපෙදස x gද:ශණ දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

K77563929007 8/15/2017

කැස්බෑව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP �¦ය!දල 

,මඩපාත,සහනය අංක 174/7 i සරසE K:මාණ රංග�ඨෙP 

�න�ෙ! ආ�Kක ෙකj නාට� ක�ව!ට ��ෙද_! පව�ව� ලබන 

ෙකj නාට� තරඟය සහ ]ෙෂේත gEෙශේ° �යාව! දැ]N X9ගල�! 

ඇගÑම සදහා සරසE K:මාණ ස මාන පදාන වැඩසටහන] 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H77563130001 5/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp හබරකඩ ධ:මEජයාශම 

Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනයට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

H77563130002 3/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp කහ"�ව, පග� මාවත 

x gමන ධ:මායතන Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

F77563830003 3/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp උ�වන gෙrශලාරාම 

Eහාරස්ථ x සරණංකර දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබා`ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%



H77561130005 5/22/2017

WP/HO/Homagama President College - Construction of 

90*25 three storeyed building - Balance Work 

(H66561130006)

564,219.28         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

H77561130006 5/22/2017

Homagama Zonal Education Office - Balance work of 

auditorium (H66561130017)

224,802.18         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

H77563130009 4/24/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙහෝමාගම, ෙගොඩගම 

Xරාණ x රාජම හා Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදා 

ග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

H77563130010 4/21/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙහෝමාගම, හබරකඩ x 

ෛශලා!තායතන Xරාණ Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

H77563130011 4/21/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙහෝමාගම Eද�ාව:ධන 

$Rක ��ෙවෙ  දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

H77563130012 5/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp අ"�v�ය පාර, 

ෙහෝමාගම Xරාණ k� yව³ දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට 

ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N77563130013 6/1/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnටාසෙP Rයාප�ංp පා9]ක, ෙහොරගල x 

gkෙලෝදය දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% Q 0%

H77563130014 6/1/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ම�ෙ�ෙගොඩ, 

බ ඩාරනායකXර x �යරතනාරාම Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය 

ලබා`මට ෙයොදාග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N77561130015 7/4/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාෙr gභාර¡ Eද�ාලෙP ශවනාගාරය සiත 

ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�;�ම පළ� අ�යර

10,000,000.00    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%



H77563130017 7/3/2017

ෙහෝමගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp , වට�ක, x ෙසෝමරතන 

මාවත x Xණ�ාෙලෝක මහා EහාරෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% Q 0%

N77561830018 7/25/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාෙr බප/ෙහෝ/k� �යරතන මධ� මහා 

Eද�ාලය සදහා බටiර æ:යවාදන උපකරණ ලබා `ම

385,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 385,000.00         385,000.00       100% C 60%

N77561830019 7/25/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාෙr බප/ෙහෝ/වගව�ත ෙදමළ කKෂ්ඨ 

Eද�ාලය සදහා බටiර æ:යවාදන උපකරණ ලබා `ම

195,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 195,000.00         195,000.00       100% C 60%

N77563130020 7/20/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ෙපො�ගස්ඕEට, 

;�ග ප�Sව x Eg@ධවාස ෙබෞ@ධ මධස්ථානෙP ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N77561130021 8/2/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP මාග මන මහා Eද�ාලෙP 70*25 

ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල ඉ� ;�ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

N77561130022 8/2/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙහෝමාගම ජනාeප� Eද�ාලෙP 

90*25 ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල ඉ�;�ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

N77563130023 9/22/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වට�ක 

හ�ෙලව� පාර එ�ට ග මැ@ද x ෙසෝමරතන ෙබෞ@ධ මධ�ස්ථානෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N77563130024 9/22/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙහෝමාගම 

වට�ක 2 කSව � Xණ�ාෙලෝක මහා EහාරෙP x Xණ�ාෙලෝක දහ  

පාස� ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N77563130025 8/17/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �@ෙදKය. 

හංවැ�ල i x ෙබෝe�]ඛාරාමෙP  x hනාරාම දහ  පාස� 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම සදහා

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% Q 0%



N77561130026 11/18/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP " ෙමෝදර බප/ෙහෝ/වග x රතනසාර 

මහා Eද�ාලෙP ෙස�ල  _9ල වටා අT 8 ක ආර]°ත දැ� වැට] 

ඉ�;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N77563130027 10/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp zෙගොඩ �]( 

මධ�ස්ථානෙP දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N77561130028 9/14/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP ෙහෝමාගම ජනාeප� Eද�ාලෙP 

90*25  ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� පළ� මහල (ස්ලැ�) ෙකො!�n 

කර ස X:ණ  ;�ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

N77561130029 9/14/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙP මාග මන මහා Eද�ාලෙP 70*25 

ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ෙ� පළ� මහල (ස්ලැ�) ෙකො!�n කර 

ස X:ණ  ;�ම සදහා

600,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77561130030 10/24/2017

Pavig interlocking cement blocks at zonal education 

office homagama

435,416.42         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77561831001 3/21/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP හංවැ�ල, " ෙමෝදර පඤ්ඤා�ල 

මහා Eද�ාලෙP kg ද�ව! සඳහා æ:ය වාදක උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 200,000.00         200,000.00       100% C 60%

H77561131002 5/22/2017

WP/HO/Eswatta M.V. - Roof repairing of 90*20 building 

- Balance Work (A66561131007)

213,089.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

F77561831003 4/21/2017

හංවැ�ල, �@ෙදsය බප/ෙහෝ/�@ෙදsය කsෂ්ඨ Eද�ාලය සඳහා ³ 

බ� උපකරණ ලබා`ම

200,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

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

H77561131004 4/21/2017

හංවැ�ල, �@ෙදsය බප/ෙහෝ/�@ෙදsය කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP 

ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%



N77561131005 9/18/2017

yතාවක ජනාeප� Eද�ාලෙP 90*27 ප!� කාමර ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම

4,546,583.58      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

H77563131006 5/4/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොස්ගම, අරප!ගම x 

Eද:ශන දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදා ග!නා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 300,000.00         -                   0% H 100%

H77561131007 5/4/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP හංවැ�ල, "!තාන බප/ෙහෝ/ k� 

gමනෙජෝ� මහා Eද�ාලය වටා ආර]°ත තාrපය ඉ� ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     439,569.70       88% I 100%

H77563131008 5/31/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp " ෙමෝදර, ඇ�ලඋඩ x 

ස ෙබෝeරාජාරාම Eහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනයට ලබා 

`මට ෙයොදා ග!නා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H77563131009 6/1/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Xව]�jය, එ�ස්ට!ව�ත x 

��ග! ෙ@වස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 300,000.00         -                   0% I 100%

N77561131011 6/6/2017

yතාවක අධ�ාපන ෙකොnඨාශෙP පහ�ගම ෙරෝමාS කෙතෝRක 

Eද�ාලෙP නව ෙගොඩනැv�ල ඉ�;<ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N77561131012 7/4/2017

yතාවක අධ�ාපන ෙකොnඨාශෙP පහ�ගම ෙරෝමාS කෙතෝRක 

Eද�ාලෙP ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� වැඩ Kම ;�ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

H77563132001 7/25/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 06, 

පාමංකඩ, ස්ටැපn පාර, අංක 61/² g_තා ආරාමෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම සදහා ශම පදනම දව�ාධාර ලබා `ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     300,000.00       100% I 100%

H77563132002 4/21/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙකොළඹ 05, 

;�ළපන මාවත, අංක 41/11 ;�ළපන x Xෂ්පාරාම 

Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     500,000.00       100% I 100%



N77563132003 6/9/2017

�Âරගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයා ප�ංp නාරෙහේ!�ට 

ඇ�Ejගල මාවෙ�, බස්නාෙගොඩ Eමලර�න මාවත,ෙනො 154/4 i 

සා�X�ත EහාරෙP ධ:ම ශාලා ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% O 0%

H77561133001 3/15/2017

පා9]ක වග බප/ෙහෝ/ ක�ෙගොඩ කsෂ්ඨ Eද�ාලෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     498,154.39       100% I 100%

N77561833004 6/9/2017

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාෙr පා9]ක වට�ක බප/ෙහෝ/වට�ක 

කKෂ්ඨ Eද�ාලෙP 5 ෙශේsෙP ප!� සදහා අවශ� පාස� උපකරණ 

ලබා `ම

250,000.00         

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 250,000.00         -                   0% C 60%

N77563133005 8/2/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp මලගල ,පා9]ක මලගල 

යටව"ර පරධ ම ;�යාරාම Eහරස්ථානෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

H77563141001 4/21/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙගොරකාන x ගංගා�ලක 

Eහාරස්ථානෙP දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     300,000.00       100% I 100%

K77563941002 5/23/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා 

]ෙෂේතය!i gEෙශේî හැ;යාව! දැ]¾ X@ගල�! ඇගÑම සඳහා 

ෙගොරකාන x ගංගා�ලක Eහාරස්ථානය ප�ඛව වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     299,925.00       100% I 100%

N77563141003 7/25/2017

පාන9ර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ව�තලෙපොල x Kවාසාරාම 

Eහාරස්ථානෙP දහ පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 200,000.00         -                   0% B 35%

N77563141004 7/25/2017

පාන9ර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක9�9ව x ආ�යවංශ දහ  

පාස� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     200,000.00       100% I 100%

K77563941005 11/9/2017

බස්නාiර පළාත "ළ සංස්කෘ�ක දායාදය! හා  උ�මය! gරක_! 

අනාගත පරXරට දායාද ;�ෙ  අර�s!  පාන9ර පාෙ@�ය ෙ�ක  

ෙකොnඨාශෙP වා@9ව ත��jය දළදාව�ත  Xරාණ මහා Eහාරය 

ආ�තව සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] පැවැ�Uම
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%



H77561142001 3/7/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ක�තර gගත Eද�ාලÑය රංග 

ශාලාෙF වැඩ අවස! ;<ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     805,205.00       16% C 60%

H77561142002 5/22/2017

WP/KALU/Sugatha K.V. - Construction of 60*25 three 

storeyed new building - Balance Work (H66561142012)

1,900,124.55      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,602,100.13    84% I 100%

N77563142004 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක�තර, කල��ල zසමට 

අය� දහ  පාසෙ� දහ  අධ�ාපනය ලබා`මට ෙයොදාග!නා 

ෙගොඩනැv�ල  ශම පදනම මත සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා`ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% Q 0%

N77563142005 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ක�තර, ක�V�!ද 

ශා!ත �Rrෙ!� ෙදFමැ9ෙ: ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත 

සංව:ධනය ;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% B 35%

N77563142006 10/14/2017

ක�තර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක�තර කල��ල ශා!ත 

අ!ෙතෝK ෙදFමැ9ෙ: ෙගොඩනැvR ශම පදනම මත සංව:ධනය 

;<ම සඳහා දව�ාධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         -                   0% B 35%

N77561143001 6/6/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP බප/ෙහෝ/අ�»ගම අ�ගස්සාR 

පාථ_ක Eද�ාලෙP අඩ] Kම කළ පළ� මහෙ� වැඩ Kම ;�ම.

10,000,000.00    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77563143002 6/9/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බ ඩාරගම EකමAලා 

Eද�ාතන ��ෙවණ i ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

N77563143003 6/9/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp බ ඩාරගම රW]කන 

Xරාණ රජමහා EහාරෙP Xස්තකාල සiත ෙදමහ� දහ පාස� 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     300,000.00       100% I 100%

H77561144001 5/22/2017

WP/HOR/Don Pedric M. V. Construction of Building 

with teachers rest room - Balance Work (H66561144030) , 

(H66561144031)

1,633,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%



H77561144002 5/22/2017

WP/HR/ Sirimewan M.V. - Repairing of main hall - 

Balance Work (A66561144007)

2,420,080.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

H77561144003 11/20/2017

Modenization of Horana Zonal Education Office - 

Balance Work (A66561145001)

408,544.64         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     408,544.64       100% I 100%

H77563144004 4/21/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp ෙහොරණ, Vඩා උ�ව, මහ 

උ�ව iZගහ ක!ද gමනා Kසංසල ෙසනgෙනi ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         10% I 100%

N77563144006 8/17/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� Rයාප�ංp zවනපලාන k� 

gන!දාරාම Eහරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;�ම සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,900.00         100% I 100%

H77563145001 4/21/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP Rයාප�ංp නාහ�ල, නෑබඩ x 

gමංගලාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     500,000.00       100% I 100%

H77561146001 11/20/2017

WP/HR/Remuna M. V. - Balance Work of 130*25 three 

storey building (H66561146013)

357,793.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     357,793.00       100% I 100%

H77561146002 11/20/2017

WP/HR/ Pahala Karannagoda P. V. - Balance Work of 

70*25 three storeyed building (H66561146023)

1,468,688.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,468,688.00    100% I 100%

H77561147001 11/20/2017

WP/KA/Dodangoda M.V. - Balance work of the 40*48 

three Storey new building (H66561147004)

1,436,712.45      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,436,712.45    100% I 100%

H77561147002 11/20/2017

WP/KA/Payagala Tamil V.  - Construction of 90*25 two 

storeyed building with Auditorium - Balance Work 

(H66561147013)

1,076,036.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,076,036.00    100% I 100%



H77561149001 5/23/2017

WP/MATH/Panthiya T.V. - Repairing of roof of 80*20 

building - balance Work (A68561149017)

1,700,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% D 80%

N77563150001 11/6/2017

අඟලව�ත පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙපො�ග ෙපොල EකමAලා 

��ෙව! Eහාරස්ථාන ¸_ෙP ඉ�කරන ලද නව ෙගොඩනැv�ෙ� 

_9ලට �ඩන ග� ඇ�³ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% C 60%

H77561151001 5/22/2017

WP/MATH/ Meril Kariyawasam M.V. Construction of 

Common Toilet (stage 1) - Balance Work (H66561151011)

1,163,826.88      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% C 60%

N77563151002 9/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. කා:යාලයට අය� Rයාප�ංp 

zගහතැ!න,zගහතැ!න Eද�ාරාම Eද�ාතන ��ෙව! 

Eහරස්ථානෙP ෛශලමය ස්;පය වටා ඉ� ;�මට ෙයෝ�ත ෛශලමය 

පකාරය ඉ� ;�ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

K77563954001 11/18/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ සංස්කෘ�ක හා කලා ]ෙෂේතෙP 

gEෙශේî හැ;යාව! දැ]¾ ෙ½ෂ්ඨ කලාක�ව! ඇගÑම සඳහා 

සංEධානය කර� ලබන ප�භා පණාම කලා ��ප උපහාර 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය 0% O 0%

H77561163001 5/23/2017

Upgrading exiting sanitory facilities and drinking water 

    facilities - Balance Work - Gampaha District

WP/NE/AL-Falah M.V. - Repairing of Water system and 

    six (06) toilets (Rs.123,150.35)

WP/NG/Kudapaduwa K.V. - Repairing of water system 873,390.82         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     538,026.00       62% H 100%

H77561163002 5/23/2017

WP/KELA/Thelangapatha Rathnapala M.V. - 

Modernization of the Teachers Quarters  - Balance Work 

(A66561163002)

1,045,644.48      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,045,644.48    100% H 100%

H77561163003 5/22/2017

Construction of New Toilets/ Water Supply system  - 

    Gampaha District 

WP/NG/Udammita Dr. Kulasinghe M.V. - Construction 

    Of toilet system (Rs.581,721.08)

WP/NG/Devid De Silva K.V. - Construction of toilet 2,362,390.86      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,087,388.00    46% C 60%



H77561164001 5/22/2017

Upgrading sanitory facilities in Colombo  District - 

    Balance Work

    WP/Pili/Janajaya V. - Repairing of toilets (Rs.800,000.00)

WP/Jaya/Janadhipathi B.V. - Construction of Toilets 

    (Rs.734,378.50)

(A66561164022)

1,534,378.50      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     179,997.00       12% H 100%

H77561164002 5/22/2017

Supply of Drinking Water Facilities and Sanitory 

    Facilities in Colombo District - Balance Work

WP/HO/Homagama M.M.V. - Construction of a toilet 

    Unit (Rs.350,000.00)

WP/HO/Homagama M.M.V. - Supply of Drinking Water 

    Facility(Rs.200,000.00)

WP/HO/Dambora K.V. - Supply Drinking Water Facility 
766,957.90         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% I 100%

N77561964003 11/10/2017

x ජයව:ධනXර අධ�ාපන කළාපෙP 2017 අ.ෙපො.ස. (සා.ෙප.) 

Eභාගයට ඉ��ප�වන ද�ව!ෙZ දැ�ම, Vසලතා, ආක�ප 

සංව:ධනයට Eෂය සමගාz ස ම!තණය] පැවැ�Uම.

1,552,500.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

H77561165001 5/22/2017

Repairing of the Teachers Quartes -Balance Work - 

    Kalutara District 

    WP/Mathu/Dartonfield K.V. (Rs.870,492.18)

    WP/KL/Balangoda V. (RS.310,304.46)

(A66561165002)
1,180,796.64      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     290,304.00       25% I 100%

H77561165002 5/22/2017

WP/Mathu/Hedigalla Vipulasiri K.V. - Re establishment 

of a retaining wall to prevent earth slips (A66561165001 - 

52(i))

281,869.21         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

H77561165003 5/23/2017

WP/Mathu/ Kewitiyagala M.V. - Repairing of toilets 

(A66561165021 - 50(x))

147,522.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% H 100%

K77561962001 10/24/2017

5 වන ෙශේsය �ෂ��ව ප�]ෂණෙP �ව�ෙ! වැTම ලVS ලබා 

ග� kg! 8 සදහා එ] අෙයVට � 150,000.00 ] බැv! �¦ණ 

පදානය ;�ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ 0% O 0%

K77582962002 11/24/2017

බස්නාiර පළා� �ඩා Eද�ායතනය මÐ! පාස� �ඩක �Tකාව! 

සඳහා මැ�9ර හා 9ර �Uෙ  X{S සංpතය] හා X{S කඳNර] 

පැවැ�Uම.

520,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



K77582962003 11/24/2017

බස්නාiර පළා� �ඩා Eද�ායතනය මÐ! පාප!9 තරඟාවRය] සහ 

X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N77561106400 8/8/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �හා�ය අ�-අස්හ: මධ� 

Eද�ාලෙP සංව:ධන කට�" k9;<ම.

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     1,144,491.65    95% I 100%

N73561102500 11/10/2017

බප/zග� ම�යරාජa @E�ක Eද�ාලෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල 

ඉ�;�ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N73561102501 11/10/2017

බප/zග ;Wලා�jය ෙරෝමා�කෙතෝRක කKෂ්ඨ Eද�ාලෙP 

ෙගොඩනැvR ඉ�;�ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N73561102502 11/10/2017

බප/zග කටාන iනjයන ධ මාෙලෝක මහා Eද�ාලෙP ෙතමහ� 

ෙගොඩනැv�ල ඉ�;�ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N73561103500 11/20/2017

zග�ව, ෙපො�ෙතොට අ�ෆලාහ් මහා Eද�ාලෙP ආර]ෂක තාrපෙP 

ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N73582106500 11/9/2017

අ�තනග�ල ඌරාෙපොළ ම.ම. E9හෙ� ෙවොRෙබෝ� �ඩාංගනය 

ඉ�;<ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N73563107500 11/20/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙබ ��ල 

කරණෑක��ල x ගංගාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR  සංව:ධනය 

;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

N73563107501 11/20/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉහළගම 

X:වාරාම Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR  සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%



N73563107502 11/7/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ග පහ, 

�9!ෙගොඩ ජයgමනාරාම Eහාරස්ථානය සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

N73563107503 11/20/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඔ�ෙතොට 

k�ව:ධනාරාම  Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR  සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

N73563107504 11/7/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ග පහ,Vඩා 

ෙබො�ලත x gමන Uරංkංහාරාම Eහාරස්ථානෙP සංව:ධන ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

H73561112500 11/10/2017

බප/කැල wයගම පාථ_ක Eද�ාලෙP �ඩාගාරය ඉ�;�ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N73563112501 11/7/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  kයඹලාෙr ව�ත 

සංඝෙබෝe Eහා:සථානෙP ධ:මශාලා ෙගොඩනැv�ෙ� සංව:ධන 

තටය" සදහා

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% A 10%

N73563112502 11/23/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP kයඹලාෙrව�ත x 

ස ෙබෝe Eහාරස්ථානෙP  ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% B 35%

N73561113502 11/10/2017

බප/කැල ජනාeප� Eද�ාලෙP ෙතමහ� ෙගොඩනැv�ල ඉ�;�ම

2,500,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N73561121502 11/10/2017

බප/ෙකො අ�� කෙ� ෆා¡මා බාRකා Eද�ාලෙP ෙතමහ� 

ෙගොඩනැv�ල ඉ�;�ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N73561121504 11/14/2017

බප/ෙකො/ මැද ෙකොළඹ මධ�ම i!9 Eද�ාලෙP ශවනාගාරෙP A/C 

සE;�ම

2,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%



N73561122500 11/23/2017

ෙකොෙලො!නාව ෙකොnඨාශ අධ�ාපන කා:යාලෙP සaපාර]ෂක 

පහgක  ලබා `ම

1,100,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

H73561123500 11/10/2017

බප/ජය/x ජයව:ධනXර ��_ Eද�ාලෙP �ඩාගාරය ඉ�Ö�ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N73561123501 11/10/2017

බප/ජය/මා�ෙවල රා{ල මහා Eද�ාලෙP තn� හතෙ: ෙගොඩනැv�ල 

ඉ�;�ම

15,000,000.00    අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N73561123502 11/9/2017

ජයව:ධනXර කලාප අධ�ාපන කා:යාලෙP තn� "ෙ! 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;�ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N73561123503 11/23/2017

බප/ජය ෙකොnෙn ආන!ද බාRකා Eද�ාලෙP ආවරණ තාrපය 

සංව:ධනය ;�ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N73563124500 11/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ"�v�ය 

ෙපොෙ: Xරාණ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා 

දව�ාධාර ලබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N73563125500 11/7/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙපො�ව�ත � 

ස@ධ:මාරාමෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

N73563125501 11/16/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අංක 78, 

රබ:ව�ත පාර ගංෙගොඩEල �ෙZෙගොඩ සාරානා� ෙබෞ@ධ 

මධ�ස්ථානෙP සංව:ධන කට�" සදහා දව�ාධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

N73561125502 11/21/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇW�ෙදsය ස්ටැ!R 

�ලකර�න Eද�ාලෙP �ඩා�jය සංව:ධනය ;�ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%



N73563927500 11/9/2017

පළාත "ල පව�නා සංස්කෘ�ක දායාදය! හා අනාගත උ�මය! 

gරක_! අනාගත පරXරට දයාද ;�ෙ  අර�s! ක�ෙබෝEල  

බප/ජය ශා!ත ෙජො! පාථ_ක Eද�ාලෙP සංස්කෘ�ක වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     100,000.00       100% I 100%

N73563130500 11/14/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  කා:යාලයට අය� �jපන උ"ර 

Xරාණ Eහාරස්ථානෙP ෙගොඩනැvR සංව:ධනය සදහා

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N73561130501 11/16/2017

බප/ෙහෝ පහ�ගම ෙරෝමාSකෙතෝRක Eද�ාලෙP ෙගොඩනැvR 

සංව:ධනයට

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% B 35%

N73561141500 11/10/2017

බප/ක�තර පාන9ර ෙකෙස�ව�ත hලා! මහා Eද�ාලෙP 

ෙගොඩනැvR ඉ�;�ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) -                     -                   0% A 10%

N73563142501 11/7/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක�තර k�V�ස 

ෙදFමැ9ෙ: ප�සංස්කරණ කටය" සදහා

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 0% O 0%

N73563142502 11/7/2017

ක�තර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ක�තර නාෙගොඩ 

ශා. _ෙච� �K"මාෙZ ෙදFමැ9ෙ: ට�� ඇ¡�ම සදහ

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 0% O 0%

N73561964500 11/22/2017

ජයව:ධනXර අධ�ාපන කලාපෙP පාස�වල 2017 ව:ෂෙP 5 වසර 

�ෂ��ව සම� ද�ව! ඇගÑම ��ගැ!Uම ��ව�!ෙZ Vසලතා 

පව:ධන වැඩසටහන]  පැවැ�Uම

2,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�]ෂ

ක.අ.අ - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

H71431101001 8/2/2017

�Nල�jය පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP 1. �යග පල, ෙකොටෙදsයාව 

ප�ංp එස්.h. g_තා රණkංහ මහ�_ය හා 2. �N�ෙදsය, පරෙගොඩ, 

තරනක!ද අංක : 19/2 i  ප�ංp එ .ආ:.ඒ. අ�රාංගa මහ�_ය  

යන අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට 

�.25000/- බැv! 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     50,000.00         100% I 100%

G71422801003 5/17/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ  ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%



H71431101004 5/17/2017

�Nල�jය පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

425,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     424,935.00       100% I 100%

H71431101005 6/1/2017

�Nල�jය  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     49,572.00         99% I 100%

H71431101006 6/1/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     99,750.00         100% I 100%

N71422801008 6/1/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°" X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     100,000.00       100% I 100%

H71431101009 6/1/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     99,750.00         100% I 100%

H71431101010 6/6/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

1,070,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     947,376.00       89% D 80%

H71431101011 6/16/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

214,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     212,750.00       99% I 100%

N71422801012 7/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!  සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

H71431101013 7/4/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%



H71431101014 8/24/2017

�Nල�jය  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

N71422801015 8/24/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  z<ගම, ඉහළ මඩ පැ�ල, අංක : 

285/272/5 i ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ එ . අසංක ච!�මා� 

මහතාට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

N71431101016 9/19/2017

�Nල�jය   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

N71431101017 9/19/2017

�Nල�jය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

H71431101018 10/3/2017

�Nල�jය පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  �Nල�jය, ;"�වල, �ටෙදsය, 

අංක : 28/13 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඩ�.�.�. සම! Vමාර 

මහතාට  Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

N71422801019 11/10/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 119/Î/3, 

බරවාEල, �Nල�jය ප�ංp ස්වයං  �;යා ලාÌ y. ජග� අ��@ධ 

මහතාට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

G71422802001 3/29/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙrක°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00       100% I 100%

H71431102002 4/4/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP _�ව!ෙගොඩ, ßනjයන, අංක : 253/3 

i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ h.ච!දලතා ද k�වා මහ�_යට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     19,500.00         98% I 100%

H71431102003 4/6/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     999,804.00       100% I 100%



H71431102005 6/1/2017

කටාන  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% B 35%

N71422802006 6/1/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N71422802008 6/6/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N71431102009 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

N71431102010 8/11/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,985.00       100% I 100%

N71431102011 8/19/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 1. zග�ව, ෙස�ල]!ද පාර, අංක : 

406/3 i ප�ංp එ .එ�.එ . සහ්රා! මහතා හා 2. zග�ව, 

ෙස�ල]!ද පාර, අංක : 395/2/ඒ/1  i  ප�ංp එ . ෆ<� ෆා�මා 

අස්මා මහ�_ය යන අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

N71431102012 11/2/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

N71422802013 11/2/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

N71431102014 11/2/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP   අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%



N71422802015 11/9/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N71431102016 11/15/2017

කටාන පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 563, ßනjයන, මහගම ප�ංp 

අ� ආදාය  ලාÌ �. gෙ ධ ෙසනEර�තන මහතාට Kවාස   ආධාර 

ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H71431103001 3/13/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

667,500.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     667,494.50       100% I 100%

H71431103002 6/1/2017

zග�ව පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     299,334.50       100% I 100%

K71422903003 6/1/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S 

පාඨමාලා පැවැ�Uම

250,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     56,250.00         23% D 80%

N71422803004 6/16/2017

zග�ව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

84,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% D 80%

N71422803005 7/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% D 80%

N71422803007 8/17/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වංය �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% D 80%

N71431103008 8/19/2017

zග�ව   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     199,974.00       100% I 100%



N71431103009 8/19/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙකො~pකෙ�, ද�වෙකො�ව, ආ�`! 

මාවත, අංක : 174/28 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඒ.එස්.ඒ. �තRෆ් 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     24,840.00         99% I 100%

N71422803010 8/19/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     499,764.00       100% I 100%

N71431103011 8/19/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය   ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     499,560.00       100% I 100%

N71435803012 8/19/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp zග�ව, ෙබෞ@ධ ම!�රෙP 

�ij සදාචාරව:ධන  ගාම සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     34,610.00         99% I 100%

N71431103013 8/24/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

350,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     349,341.00       100% I 100%

N71422803015 9/27/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  X@ගල�!  සඳහා  ස්වයං �;යා උපකරණ  ආධාර ලබා 

`ම

350,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     349,173.00       100% H 100%

N71422803017 9/29/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 38², ර{මානාඛා�, 

ෙප�ය��ල, _ග�ව ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ ඒ.එ . රාk] මහතාට 

ස්වයං �;යා උපකරණ  ආධාර ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% O 0%

N71431103018 10/11/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට �.10000/- බැv!  ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,360.00         99% I 100%

N71422803019 10/11/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ  ආධාර ලබා `ම 

- එ] අයVට �.25000/- බැv! ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     99,465.00         99% I 100%



N71422803020 10/11/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 22/2, ෙරොස� පාර, zග�ව ප�ංp 

ස්වයං �;යා ලාÌ කා:ෙ ග  ර�ප� මහ�_යට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     9,579.00           96% I 100%

H71431103021 10/11/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 937, දVS �jපන, 

ෙතළගහපාර, zග�ව ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ �. ගා_s පනා!9 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

26,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     25,760.00         99% I 100%

N71422803022 11/6/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�!  සඳහා  ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% D 80%

H71431104001 5/17/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,705.00         100% D 80%

H71431104002 6/1/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     199,630.00       100% D 80%

N71422804003 6/1/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°" X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     94,000.00         94% I 100%

H71431104005 7/25/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     99,971.00         100% I 100%

N71422804006 7/25/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  

_�ව!ෙගොඩ, ෙමොරෙගොඩව�ත, ගැ�S මාවත, අංක : 139/5 i 

ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ අ�.ඩ�.ෙ]. ෙත!නෙකෝ! මහතාට ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N71431104007 7/20/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     200,000.00       100% D 80%



N71422804008 7/20/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා  

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

H71431104009 8/11/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N71431104010 8/19/2017

_�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

H71452304011 8/24/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙදවලෙපොල-මාෙබොදල 

මා:ගෙP වjනපහ kයඹලාගහ�ල හ!�ෙP අන"�දායක ෙලස 

පව�න වං�ෙF මා:ග බාධකය! ෙලස ෙදපස g9 ඉ� ගැj� දැzම

45,000.00           අමා.ෙ�.

මා:ග 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% H 100%

H71431105004 5/4/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

375,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H71431105005 5/17/2017

z<ගම  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% I 100%

N71422805006 10/2/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     498,324.00       100% I 100%

F71435805007 6/1/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_� සඳහා  

උපකරණ ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N71422805008 8/17/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා ලාÌ අංක : 26/1, 

ෙ �ය!ස්ව�ත, ෙලෝ»වාෙගොඩ ප�ංp ¿.එ . රහ� පස!න මහතාට 

ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% I 100%



H71431105010 8/8/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අෙ�Xස්ස, අ�ෙr, අංක : 81 i ප�ංp 

අ� ආදාය  ලාÌ ඒ.Î. yලව¡ මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H71452305011 8/9/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අෙ�Xස්ස ක�වකැෙ� ධ:ම ගෙF°  

EෙFකාශම Eහාරස්ථානය �ij ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% H 100%

N71422805012 8/19/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 50, ර@ද�ෙගොඩ, ක�එ¦ය 

ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ  එ .�. බ!9ල ච!දk� මහතාට ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H71431105013 8/19/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 13, ෙද�ගහල!දව�ත, 

�ංග�ව, ෙFය!ෙගොඩ ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඩ�.h. න!දy³ 

මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     14,500.00         97% I 100%

N71431105014 10/4/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

490,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N71431105015 9/8/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP z<ගම, Xරාණ 

z<ගම, V�9ව�ත, අංක : 12 i ප�ංp අ� ආදාය   ලාÌ ෙ½.ඒ. 

gසා!ත ඉ9K� ජයෙකොT මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N71422805016 11/9/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 63ඒ, z<ගම පාර, පස්යාල ප�ංp 

ස්වයං �;යා ලාÌ ඩ�.එ~. ලාලa අÒෂා මහ�_යට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

H71431105017 11/10/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

H71431106001 3/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,982.00       100% D 80%



F71435806004 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ව�ග ��ල ගාම 

සංව:ධන ස_�ය  සඳහා  උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     12,500.00         25% D 80%

F71435806005 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  අංක 332 වට@දර 

ගාම සංව:ධන ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     32,500.00         93% I 100%

F71435806006 4/6/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 332 වට@දර 

පාර��ල ගාම සංව:ධන ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     15,000.00         100% I 100%

H71431106008 5/25/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,994.00       100% D 80%

H71431106009 7/3/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,985.00       100% D 80%

F71435806010 8/9/2017

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp V�ව��ල  ගාම 

සංව:ධන ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

N71431106011 8/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 1. V�9ව�ත, �හා�ය, 

කළෙගTෙහේන ප�ංp එ!.�. ර�නායක මහතා හා 2. අංක : 121, 

වෑක!ද පාර, යටවක ප�ංp ¿.ඒ. EXලෙසේන මහතා යන අ� ආදාය  

ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට �. 20000/- 

බැv!
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     39,972.00         100% D 80%

N71431106013 8/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙකොnඨාශෙP �හා�ය, i½රා මාවත, අංක : 

448/2ඒ i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඒ.ඒ.එ . ��වා! මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     40,000.00         100% I 100%

N71431106014 8/24/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  �හා�ය, i½රා මාවත, අංක : 

480/7 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .එ .එ . �ස්වා! මහතාට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,992.00         100% I 100%



N71431106019 11/10/2017

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

H71431107001 3/29/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� අදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,628.00         100% I 100%

K71422907003 6/16/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල  KරතUමට 

අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! සඳහා ස්වයං �;යා X{S  

පාඨමාලාව]  පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     75,000.00         38% D 80%

K71422907004 7/25/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වංය �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     75,000.00         60% H 100%

N71431107006 8/19/2017

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,000.00       100% I 100%

N71422807007 9/19/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     96,345.00         96% I 100%

N71422907008 11/10/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත   කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% C 60%

N71431107009 11/10/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

650,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 648,890.00         -                   0% C 60%

G71422808001 3/29/2017

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙrක°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     200,000.00       100% I 100%



H71431108002 3/29/2017

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� අදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර  ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 249,719.74         249,719.70       100% I 100%

K71422908003 4/6/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වංය �;යා X{* පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 200,000.00         -                   0% D 80%

H71431108004 4/6/2017

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,840.00         99% I 100%

K71422908005 7/31/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ�  ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S 

පාඨමාලා පැවැ�Uම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

K71422908006 4/7/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     42,000.00         84% I 100%

G71422808007 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත ජාඇල, "ඩැ�ල, g9වැ�ල, රණහංසEල ප�ංp අ� 

ආදාය  ලාÌ K¯කා Vමා� මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ 

ආධාර ලබා `ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     28,000.00         93% I 100%

F71435808008 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp රාගම, ෙපොTU VWර 

එ]ස� ගාම සංව:ධන ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,851.66         100% I 100%

G71422808009 5/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල  Kරත 1 

ජාඇල, දෑල"ර, අංක : 62/y i ප�ංp  එ .අමරවංශ k�වා මහතා හා 

2. ජාඇල, මාඑ¦ය, වටරN  පාර, අංක : 1070/27 i ප�ංp එ . 

ල]°කා මහ�_ය යන අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා  ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට �20000/- බැv!
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,100.00         48% C 60%

K71422908010 7/31/2017

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% Q 0%



H71431108011 5/17/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N71422808012 6/1/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

K71453908013 7/11/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ ත�ණ ත�sය! 

සඳහා �ය9� X{Sව ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H71431108014 7/11/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දVS බටගම, කඳාන ප�ංp අ� 

ආදාය  ලාÌ ෙ�y ෙ බ� දබෙ:රා මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N71422808015 7/11/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

H71431108016 7/3/2017

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP බ�ව�ත, ෙ�]ස�� ව�ත, අංක : 

14/ඒ i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ �ෙලෝ_නා සපරමා9 මහ�_යට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 39,560.00           -                   0% C 60%

N71422808017 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% B 35%

N71422808018 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කඳාන, හXෙගොඩ, ජයÏ�ය මාවත, අංක 

: 58 i ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ එ .¿.ෙපේමර�න මහතාට ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% B 35%

H71431108019 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කඳාන, ෆා�මා මාවත, අංක : 36/2 i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ජ�ංග ල]ෂා! පනා!9 මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා �ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 29,992.31           -                   0% C 60%



N71422808020 7/25/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ජාඇල, බංTෙගොඩ, අංක : 102²/1 i 

ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ Î.එ .ෙ]. මංගRකා මහ�_යට ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     37,400.00         94% I 100%

K71422908021 7/20/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

H71431108022 11/23/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 1. ඒකල, �ණෙසේකර  මාවත, අංක : 

19/L2    i ප�ංp  ආ:. මාලa    මහ�_ය හා 2. ජාඇල, කලඑ¦ය, 

ෙසො�සාව�ත, අංක : 21/1 i ප�ංp �ෙරෝමාලා පනා!9 මහ�_ය 

යන අ� ආදාය  ලාÌ!  සඳහා  Kවාස ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට 

�.20000/- බැv!
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N71422808023 8/24/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ජාඇල, දVS  Vඩහකෙපොල, අංක : 

149/² i ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ ආk� ම�ෂා! ෙපෙ:රා  මහතාට 

ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% B 35%

N71431108024 10/19/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 1. රාගම, ව�ෙපොළ, gරUර මාවත, 

අංක : Î/7 i ප�ංp ෙ]. රා� මහ�_ය හා 2. බ�ව�ත, බටiර 

නාරංෙගොඩපා�ව, අංක : 214 i ප�ංp එ~.ඒ. ඉ!දාa මහ�_ය   

යන අ� ආදාය  ලාÌ!ට Kවාස ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට 

�.30000/- බැv!
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% C 60%

N71422808025 9/19/2017

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N71422808026 9/19/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා  ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N71422808027 11/2/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ඒකල, _�ව!ෙගොඩ පාර, අංක : 100 

i ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ  සංජය ද ෙසො�සා මහතාට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% O 0%

N71422808028 11/2/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ජාඇල, ෙහnjගම, ]ෙෂේEය: 

පාර, අංක : 105 i ප�ංp  ස්වයං �;යා  ලාÌ  එස්.y.g_තා pතලතා 

රංගa පනා!9 මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% O 0%



N71422808029 11/10/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං  �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

42,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% O 0%

H71431109001 3/29/2017

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� අදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර  ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,680.00         99% I 100%

K71422909002 4/19/2017

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වංය �;යා X{* පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% H 100%

H71431109003 4/6/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨෘශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     300,000.00       100% I 100%

H71431109004 4/7/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

330,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 329,360.00         329,360.00       100% H 100%

G71422809006 4/7/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරතා හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 336,700.00         16,650.00         8% C 60%

G71422809007 5/4/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරකUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 974,152.00         487,076.00       97% I 100%

H71431109010 7/4/2017

ව�තල   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,680.00         99% I 100%

N71431109013 9/19/2017

ව�තල   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%



N71422809014 9/19/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ  ආධාර ලබා `ම

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 281,250.00         221,250.00       98% I 100%

N71422809017 10/24/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා  උපකරණ 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

N71422809018 11/9/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

205,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

G71422810001 4/4/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවක Kරත ෙහේෙ!ගම, 

ගැ�මාන, අංක : 98/2 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ උපාR රණUර 

මහතාට ස්වංය �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

70,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

H71431110002 3/31/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     156,820.00       78% I 100%

K71422910003 3/31/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S 

වැඩ��  පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

H71431110004 4/7/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

60,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% D 80%

H71431110005 5/4/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 1. කඩවත, ග�ෙරෝද පාර, අංක : 187/y 

පහළ කරගහ�ණ ප�ංp එ .එස්.මං�ලා මහ�_ය හා 2. කඩවත, 

ග�ෙරෝද පාර, අංක : 187/ෙ]/1  පහළ කරගහ�ණ ප�ංp y. 

ම�Rකා මහ�_ය යන අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා 

`ම - එ] අයVට �. 25000/- බැv! 50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

F71435810006 5/4/2017

මහර පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ර �"ගල ගාම සංව:ධන 

ස_�ය සඳහා උපකරණ  ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%



K71422910008 7/4/2017

මහර   පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

H71431110009 7/3/2017

මහර පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP කඩවත, ෙකෝ�යාව�ත, අංක : 110/1 i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ gkලා �"ගල මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා 

`ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

H71431110011 8/8/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය   ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

H71431110012 8/8/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%

N71422810014 8/19/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා  KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

N71422910015 8/19/2017

මහර   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා  KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා  X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

N71431110016 9/19/2017

මහර   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% C 60%

N71431110018 11/23/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  කඩවත, එ]ස� මාවත, ඉහළ 

කරගහ�ණ,  අංක : 543/4 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ².Î. සැ ස! 

�ණර�න  මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

H71431111001 3/29/2017

ෙදො ෙr   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� අදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර  ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     98,151.00         98% I 100%



H71431111002 4/4/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

900,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     768,101.00       85% I 100%

H71431111003 4/4/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙසකටන, පැලහැල, අංක : 243/8 i 

 ප�ංp  ෙ].U. ස ප� ෙපෙ:රා මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     39,725.00         99% I 100%

H71431111005 4/6/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     29,905.00         100% D 80%

N71422811006 6/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ 

ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

H71431111007 7/4/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     96,073.00         96% I 100%

H71431111008 7/4/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

K71422911009 7/25/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වංය �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා X{S 

පාඨමාලා පැවැ�Uම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

N71422811010 7/25/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ;�±වැල, iස්වැ�ල, V� wක!ද, 

අංක : 177 i ප�ංp ස්වයං �;යා  ලාÌ එ .ඩ�.ල]°කා ම�ෂාa 

මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

N71422811011 8/19/2017

ෙදො ෙr   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා  

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% B 35%



N71431111012 9/7/2017

ෙදො ෙr   පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට �.25000/- බැv! ( නාම ෙ�ඛණය 

අ�ණා ඇත )

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

N71431111013 10/24/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය   ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

H71431112001 3/31/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     87,064.00         97% I 100%

K71422912002 3/31/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP wයගම   ෙහ�ය!"�ව පෙ@ශෙP  

ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ 

කා!තාව! සඳහා ස්වංය �;යා X{S වැඩ�� පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     25,000.00         100% I 100%

H71431112003 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     698,843.00       100% I 100%

K71422912004 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

N71422812005 6/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     288,000.00       96% I 100%

K71422912007 7/4/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

N71422812008 7/4/2017

wයගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම 

 

( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )
300,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



K71422912009 7/25/2017

wයගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වංය �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

K71422912010 8/19/2017

wයගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා  KරතUමට 

අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

N71431112011 8/19/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ම�වාන, උලijවල, අංක : 487/Î/2 

i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඒ.ඒ. �සානා මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා 

`ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     39,720.00         99% I 100%

N71431112012 8/24/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම�වාන, උලijවල, අංක : 464/3 i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ උෙව�ස් අහම� තÑබා මහ�_යට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

N71431112013 8/24/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම�වාන, උලijවල, අංක : 484/7  i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ  ෆා�මා අ�ෂා  මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා 

`ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

K71422912014 9/29/2017

wයගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% H 100%

K71422913001 3/31/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා X{S වැඩ��  පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     28,090.00         14% C 60%

H71431113002 11/7/2017

කැළsය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     17,640.00         59% C 60%

H71431113004 10/31/2017

කැළsය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  කැළsය, ;�බ�ෙගොඩ, ෙරෝහල 

පාර, අංක : 292 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ~.ඉ!දා� ෙපෙ:රා 

මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

22,400.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     22,400.00         100% I 100%



K71422913005 7/25/2017

කැළsය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වංය �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා X{S 

පාඨමාලා පැවැ�Uම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

N71422813007 10/10/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කැළsය, නාර _sය පාර, 

ෙවර�ගහව�ත, අංක : 25/1 i ප�ංp ස්වංය �;යා ලාÌ ඊ. සඳෙ:ඛා 

ෙසFව!� ෙසො�සා මහ�_යට  ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා 

`ම
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% C 60%

N71422813008 8/19/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP {S�jය, හරස් පාර, වැTක!ද, 

අංක : 1057 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ  ෙස�න� ර ස් ෙමනEයට 

ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

N71422913010 10/24/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා X{S 

පාඨමාලා පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

N71431113011 10/24/2017

කැළsය පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස   

ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% O 0%

H71431121007 4/10/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම අ�යර 2

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 498,180.00         498,180.00       100% I 100%

H71452221008 5/31/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 37/3 මා¦ගාව�ත ෙපෙදස 

ෙකොළඹ 10 ෙපො9 මා:ගය Vnjග� අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% Q 0%

H71452221009 5/3/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 02,ප�Rය E�ය 170/21 

kට 170/38 ද]වා ෙපො9 මා:ගය Vnjග� (ර"/ක�) අ�ලා 

සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00         150,000.00       100% I 100%

N71422821010 5/3/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%



G71422821011 5/3/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ ත�ණය!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

F71422821012 5/31/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

ලබා�ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H71431121013 6/7/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H71431121014 6/15/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H71431121015 6/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම අ�යර 2

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H71452221016 6/28/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 02,ප�Rය E�ෙP 

Tස්ෙප!ස� ප�මඟ ෙපො9 මා:ගය Vnjග� (ර"/ක�) අ�ලා 

සංව:ධනය ;�ම

275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 275,570.00         221,664.00       81% I 100%

H71431121018 7/27/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

N71431121019 8/9/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

900,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 897,525.00         897,525.00       100% I 100%

N71431121020 8/22/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%



G71422821021 9/4/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා�ම  

(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)
65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

N71452221022 9/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ15 ශා!ත ෙ½ ස් E�ය 76 

ව�ත පෙ@ශය හරහා යන ෙපො9 මා:ගය ග� අ�ලා සකස් ;�ම 

අ�යර 1

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H71431121023 10/31/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H71431122001 4/18/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP  40/17A, y.Eමලාරාම පාර, 

වැ�ල �jය i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ].ෙසෝමලතා මහ�_යෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා`ම. 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% H 100%

H71431122002 4/18/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම ලබා�ම

210,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% H 100%

H71431122003 5/3/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

H71431122005 6/14/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% H 100%

H71431122006 10/10/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

K71422922007 7/27/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන 

වැඩසටහන] ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! 

සඳහා ôපලාවන� පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% C 60%



G71422822008 8/1/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා�ම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

H71431122009 8/9/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

G71422822011 8/16/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

H71431122012 9/4/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම (ප�ලා� නාමය අ�ණා ඇත)

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

N71422822013 9/4/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා�ම  (නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)
131,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

N71435822014 9/4/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 510, _ෙතොට��ල 

ගාම සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

F71422822015 9/4/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා�ම  (නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

F71422822016 9/12/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස උපකරණ ලබා�ම (නාම 

ෙ�ඛණය අ�ණා 

ඇත)
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

N71431122017 11/15/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම (නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)

495,600.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%



F71422822018 11/15/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ 

ලබා�ම  (ප�ලාÌ නාමය අ�ණා ඇත)
37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

N71453822020 11/25/2017

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� X@ගල�!ෙZ 

�වන ත�වය ඉහළ නැංEම හා ìE� ක:මා!තය Kයාමනය ;�ම 

අර�S ෙකොට ìෙරෝද රථ �ය9ර! සඳහා ìE� ම� ලබා�ම

108,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

K71422923001 4/18/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන 

වැඩසටහන] ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! 

සඳහා ôපලාවන� පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     32,140.00         43% I 100%

H71431123002 4/18/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

G71422823003 4/18/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     100,000.00       100% I 100%

H71431123004 5/3/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

K71422923005 5/30/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන 

වැඩසටහන] ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා 

ôපලාවන� පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% B 35%

H71431123006 5/31/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% I 100%

H71431123007 6/14/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

145,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%



H71431123008 6/15/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සදහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% I 100%

K71422923009 7/27/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන 

වැඩසටහන] ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! 

සඳහා ôපලාවන� පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

H71431123010 8/8/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

H71431123011 8/16/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

K71422923012 8/16/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යා අෙr]°ත 

ත�ණ ත�sය! සඳහා ආ�:ෙFද ôපලාවන� පාඨමාලාව] 

පැවැ�Eම

 
125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

N71431123013 8/22/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

H71431124001 4/4/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

H71431124002 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     19,990.00         100% I 100%

F71435824004 5/3/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ත��යා වල ගාම 

සංව:ධන ස_�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%



F71422824006 5/31/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     75,000.00         100% I 100%

H71431124009 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 442/D, නවග�ව,රණාල 

R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ G.M.ජයල� මහතාට Kවාස ආධාර 

ලබා`ම.

 
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     19,970.00         100% I 100%

H71431124010 6/7/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 
700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     699,890.00       100% I 100%

H71431124011 6/14/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

115,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     114,450.00       100% I 100%

H71431124012 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 329² මාලkංහෙගොඩ පාර 

නැෙගනiර ෙහෝක!දර R�නෙP ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ 

K.K.ක�ණාෙසේන කංන!ගර මහතාට Kවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     40,000.00         100% I 100%

H71431124014 7/10/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     99,510.00         100% I 100%

F71435824015 7/19/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp නවග�ව 470 ගාම 

සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,841.96         99% I 100%

H71431124016 7/19/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

K71422924017 8/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධනය අර�S 

ෙකොට ස්වයං �;යා අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා g9g ස්වයං �;යා 

පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%



N71431124018 8/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N71435824019 8/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ව�ෙපොළ ගාම සංව:ධන 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,977.76         100% I 100%

G71422824020 9/4/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා�ම  

(ප�ලාÌ නාමය අ�ණා ඇත)
24,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%

F71422824021 9/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය 

අ�ණා ඇත)
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% C 60%

K71422924022 9/27/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යා අෙr]°ත X@ගලය! සඳහා 

�;යා��ඛ �ය9� X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

 
224,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     -                   0% A 10%

F71422824027 11/7/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම
276,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% O 0%

K71422924028 10/11/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධනය අර�S 

ෙකොට ස්වයං �;යා අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා g9g ස්වයං �;යා 

පාඨමාලා පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%

N71431124029 10/24/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම අ�යර 2

390,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%

F71435824030 11/15/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අරංගල ගාම සංව:ධන 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%



H71431125001 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     173,460.00       99% I 100%

K71422925003 4/18/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන වැඩසටහන] 

ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! සඳහා ôපලාවන� 

පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% H 100%

H71431125004 4/18/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම ලබා�ම 

 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     494,934.00       99% I 100%

N71422825008 5/3/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% C 60%

H71431125010 5/30/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     498,944.00       100% I 100%

H71431125011 6/30/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

H71431125012 7/27/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     148,294.00       99% I 100%

K71422925013 7/27/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන වැඩසටහන] 

ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! සඳහා ôපලාවන� 

පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% C 60%

G71422825015 7/19/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%



N71422825018 7/21/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

H71431125019 8/8/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     38,940.00         97% I 100%

H71431125022 9/12/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා�ම (ප�ලා� නාමය අ�ණා ඇත)

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% H 100%

H71431125023 9/12/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලාÌ! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

N71431125024 9/12/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලාÌ! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

N71431125025 11/13/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලාÌ! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
525,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

H71431126001 4/4/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% A 10%

H71431126002 4/10/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%

H71431126003 5/3/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
115,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%



G71422826004 5/3/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% Q 0%

H71431126005 5/3/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%

H71431126006 5/15/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,990.00         100% I 100%

H71431126007 6/7/2017

ර�මලාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%

H71431126008 7/10/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% A 10%

N71431126009 8/23/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

N71435826010 8/23/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� Rයාප�ංp ගාම 

සංව:ධන ස_� සඳහා උපකරණ ලබා�ම (30,000 බැv! 7කට)

210,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

F71422826011 11/15/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා�ම  

(ප�ලාÌ නාමය අ�ණා ඇත)
37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% A 10%

H71431127001 6/30/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     29,400.00         98% I 100%



H71431127002 8/9/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     10,000.00         100% I 100%

F71422827003 11/15/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා�ම  

(ප�ලාÌ නාමය අ�ණා ඇත)
37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     -                   0% A 10%

H71431128001 4/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     124,618.66       100% I 100%

H71452228004 5/18/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගා»පාෙ: kට ෙබෞ@ධ ම!�රෙP  

ෙබෝeය ද]වා �Eg  ෙපො9 මා:ගය කාපn ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     392,224.46       98% I 100%

H71431128005 4/10/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම අ�යර 

2 

 
835,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

G71422828006 4/10/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම අ�යර 2 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

H71452228008 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙබො�පන ව�රඥාන මාවෙ� ෙදවන 

ප�මග අ!ත: ස බ!eත Vnjග� අ"රා සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 499,587.75         495,880.55       99% I 100%

H71431128009 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     199,947.85       100% I 100%

N71422828010 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම  

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%



N71422828011 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම
265,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% H 100%

F71422828012 5/31/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 97,080.00           -                   0% H 100%

H71431128013 5/15/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     798,968.97       100% I 100%

H71431128015 6/7/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

H71431128016 6/30/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

H71431128017 6/15/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% A 10%

K71422928019 7/27/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන වැඩසටහන] 

ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! සඳහා ôපලාවන� 

පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% H 100%

H71431128020 7/25/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණ 

ඇත)

 

 
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% Q 0%

H71431128021 8/9/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

264,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 263,773.53         263,773.53       100% I 100%



H71431128022 8/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

H71431128023 9/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම (නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)

44,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 43,299.76           43,299.76         98% I 100%

N71422828024 9/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා�ම  

(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)
199,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

F71422828025 11/15/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා�ම  

(ප�ලාÌ නාමය අ�ණා ඇත)
37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 37,350.00           37,000.00         100% I 100%

N71431128026 11/25/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

260,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 0% O 0%

H71431129001 4/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     148,896.46       99% I 100%

H71431129002 4/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP 58,බටකැ�තර,මඩපාත i ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ එ .එ�.එස්.×ය!� මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබා`ම. 

 
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     24,906.95         100% I 100%

H71431129003 4/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP 58/4,බටකැ�තර,මඩපාත i ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ ෙ].Î.අ�රාධ ×යනා� මහතාෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබා`ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     39,398.00         98% I 100%

H71431129004 4/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     148,550.00       99% I 100%



F71422829005 5/31/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

H71431129006 5/15/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

H71431129008 6/15/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,550.00         100% I 100%

H71431129009 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

H71431129011 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
1,100,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N71435829012 7/10/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙබරවාවල,මඩපාත Rයාප�ංp 

ෙබරවාවල ගාම සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,201.40         97% I 100%

H71431129015 7/19/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

H71431129017 7/25/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණ 

ඇත)

 
10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     9,955.00           100% I 100%

N71431129019 11/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%



N71431129020 8/22/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N71422829021 9/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා�ම  

(ප�ලාÌ නාමය අ�ණා ඇත)
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

N71431129022 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

410,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

K71422929025 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධනය අර�S 

ෙකොට ස්වයං �;යා අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා අ�ක  K:මාණ 

පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

F71435829026 9/25/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eශ්ව Eද�ාල මාවත ර�තන�jය 

Rයාප�ංp ර�තන�jය ගාම සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

24,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H71431130001 4/4/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% D 80%

H71431130003 5/3/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,110.00         96% I 100%

H71431130004 5/3/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

H71431130006 5/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% D 80%



F71422830007 5/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 4B/1/2 ජා�ක Kවාස සං;:ණය 

ම�ෙ�ෙගොඩ  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.ඒ.��_ සඳෙ:ඛා යන අයෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H71431130009 11/23/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F71435830010 7/10/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp සංඝාරාම ගාම සංව:ධන 

ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,725.00         99% I 100%

H71431130012 11/6/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

H71431130013 7/25/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණ 

ඇත)

 
45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     44,474.00         99% I 100%

H71431130014 7/27/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

115,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     77,905.00         68% H 100%

H71431130015 8/9/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සදහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

H71431130016 11/8/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

H71452230017 8/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වට�ක අදාෙදොළ පාර 

කN�ෙබෝගහව�ත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%



H71431131001 4/4/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% B 35%

H71431131002 5/3/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K71422931003 8/16/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන වැඩසටහන] 

ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා මැ{  හා ෙකj 

කැම �¦බඳ ස්වයං �;යා පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% H 100%

H71431131004 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

H71431131006 7/10/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

H71431131007 7/19/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     60,000.00         100% I 100%

N71435831008 9/12/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp Vඩාක!ද වසම ගාම 

සංව:ධන  ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

G71435831009 9/12/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp උ]ව�ත වසම ගාම 

සංව:ධන  ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

H71431132001 5/3/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

345,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%



G71422832002 5/3/2017

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

H71431132004 5/3/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
610,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     610,000.00       100% I 100%

G71422832005 5/3/2017

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා�ම
120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     120,000.00       100% I 100%

K71422932009 7/27/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන 

වැඩසටහන] ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! 

සඳහා ôපලාවන� පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% O 0%

N71422832011 11/20/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස මහන මැ°! ලබා�ම

340,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

H71431132012 9/15/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP අංක 15/9,අ"ල ෙපෙදස,;�ළ 

පාර,ෙකොළඹ 05 i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Î.ස්ව:ණලතා 

මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබා`ම. 

 
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

N71431132014 11/15/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

253,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%

H71431133001 4/4/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% C 60%

H71431133002 4/19/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මා9�වාව නාi_ ග මානෙP ෙතෝරා 

ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම අ�යර 

2 

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක 74,621.00           74,621.00         99% I 100%



H71431133004 4/19/2017

පා9]ක පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP  350/E/4,උ"� අ�]ව�ත,පා9]ක 

i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ].එස්.ජග� Vමාර මහතාෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබා`ම. 

 
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක 15,759.60           15,000.00         100% I 100%

H71431133005 5/3/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක 19,699.50           19,699.50         98% I 100%

G71422833006 5/3/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% C 60%

H71431133007 5/3/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

H71431133008 6/30/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% C 60%

N71422833010 9/12/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස උපකරණ ලබා�ම ( නාම 

ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

N71422841001 4/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 300,000.00         -                   0% H 100%

H71431141002 4/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව� ආධාර 

ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 500,000.00         -                   0% H 100%

K71422941003 4/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාවල K�" හා KරතUමට 

අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩ සටහ! 

පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% C 60%



H71431141005 4/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැÆමට අවශ� Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 50,000.00           -                   0% C 60%

H71452341006 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනE� ෙපෙ:රා මාව ෙ� ෙපො9 හරස් 

පාර ප�සංස්කරණය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

H71431141008 4/26/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% C 60%

H71452441009 5/4/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP x EමලÖ:� මාවත ෙපො9 මා:ගය  

(ෙනො. 48 Kවස අසල) අසල ඇ� සප�" කා�ව `:ඝ කර 

සංව:ධනය ;<ම.

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

H71431141011 6/1/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% C 60%

F71435841012 6/16/2017

පාන9ර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වලාන උ"ර ගාම සංව:ධන 

ස_�යට rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% H 100%

H71431141013 8/8/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 30,000.00           -                   0% C 60%

H71431141014 8/8/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො. 64/2, දලදාව�ත ප�මග, 

ත��jය දVණ, වා@9ව යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ¿. 

hවa ඇ��jය යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 15,000.00           -                   0% H 100%

N71431141015 8/8/2017

පාන9ර පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

185,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 185,000.00         -                   0% C 60%



N71431141016 9/8/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

N71422841017 9/8/2017

පාන9ර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

H71452341018 9/11/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වලාන ගැමැS මාවෙ� ෙදවන ප�මග 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම. II අ�යර

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

N71431141019 9/18/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

N71422841020 11/15/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� X@ගල�! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

H71431142001 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව� ආධාර 

ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     99,735.00         100% I 100%

N71422842002 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාවල K�]තUමට 

අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     20,000.00         100% I 100%

H71431142003 4/28/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා Kවාස 

ඉ�කර ගැaමට අවශ� දව�ාධාර ලබා`ම.

575,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     574,480.00       100% I 100%

N71422842004 3/31/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP EEධ ස්වයං�;යාවල K�" අ� 

ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% B 35%



H71431142006 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැÆමට අවශ� Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

650,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 649,650.00         649,650.00       100% I 100%

H71452342007 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 705 ² මාවල  ෙතො�පලව�ත පාර 

තාර දැzම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     297,973.00       99% I 100%

H71452342008 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 709 Î ෙකෝ�යාව�ත 3වන ප�මග 

ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     296,750.00       99% I 100%

H71452342009 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපො"�jය බටiෙ: සංඝාන!ද 

මාවෙ� අවසාන ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     190,778.00       95% I 100%

H71452342010 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙද��ව ග�ෙපො�ත ව�ත පාර 

අවසාන ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     148,319.00       99% I 100%

N71422842011 4/18/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නගා k�Uම සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

H71431142012 4/26/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

G71422842013 4/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

උසස් ;<ම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

N71422842014 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා ස්වයං�;යාෙF 

K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³මට අවශ� ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

109,900.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 109,900.00         109,900.00       100% I 100%



H71431142015 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර   ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     50,000.00         100% I 100%

H71431142016 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     394,980.00       99% I 100%

H71452442017 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 725 ක�තර දVණ ගාම Kළධා< 

වසෙ  සා!ත ෙජෝ! Eද�ාලය ඉ���ට කාS ප@ධ�ය 

ප�සංස්කරණය ;<ම.

540,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     535,063.00       99% I 100%

H71452342018 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 723/එෆ්  ෙ�]කව�ත ගාම Kළධා< 

වසෙ  ෙ½g�n Kවාස ෙපො9 පාර තාර දමා ප�සංස්කරණය ;<ම.

210,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 210,000.00         207,682.00       99% I 100%

N71422842020 5/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     129,371.25       47% B 35%

N71422842021 5/31/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

H71431142022 6/1/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     99,980.00         100% I 100%

H71431142023 8/8/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 79,260.00           79,260.00         99% I 100%

N71422842024 11/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාව!i K�" ෙහෝ 

ස්වයං�;යා ආර භ ;<මට අෙr]ෂා කර!න! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

17,549.25           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 17,549.30           17,549.30         100% I 100%



H71431142025 8/8/2017

ක�තර පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 75,000.00           75,000.00         100% I 100%

N71431142026 9/8/2017

ක�තර  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% Q 0%

H71431143001 4/18/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව� 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     99,120.00         99% I 100%

F71435843002 4/18/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 668², බටiර මාල��ල ගාම 

සංව:ධන ස_�යට rලාස්j] X� ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% O 0%

H71435243003 4/18/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මස්Eල ෙපො9 නාන ¦ඳ 

ප�සංස්කරණය ;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     44,975.00         90% I 100%

H71431143004 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     99,999.00         100% I 100%

G71422843005 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

N71422843006 5/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා 

ස්වයං�;යාෙF K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³මට 

අවශ� ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% C 60%

H71431143009 8/2/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා ඇත)

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     349,575.00       100% I 100%



H71452343010 5/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Uදාගම ෙදවෙන◌ි ප�මෙZ 1වන 

ෙපො9 හරස්  පාර සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     490,379.00       89% I 100%

H71452343011 5/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ;ෙඳ��jය ජයkංහ ව�ත ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     449,975.00       90% I 100%

H71431143012 6/1/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     292,738.00       98% I 100%

H71431143014 8/8/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

420,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     404,938.00       96% I 100%

N71422843015 8/8/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාව!i K�" ෙහෝ 

ස්වයං�;යා ආර භ ;<මට අෙr]ෂා කර!න! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% C 60%

H71452343016 11/21/2017

බ ඩාරගම පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ��ගම, ෙවර�ගහව�ත, 

අගාරව�ත හරහා �ටව�ෙගොඩ ෙත] වන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n 

දමා සංව:ධනය 

;<ම.

 
275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

H71452343017 8/8/2017

බ ඩාරගම පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහෙබ�ලන, ෙහොරණ පාෙර! 

ආර භවන gk� �දලාR මහතාෙZ ෙ�ක�ය �ij ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     269,975.00       90% I 100%

K71422943018 8/8/2017

බ ඩාරගම පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ෙZ 

hවන ත��වය නගා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% C 60%

K71422943019 8/19/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං�;යා X{S පාඨමාලාව] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% C 60%



N71422843020 9/8/2017

බ ඩාරගම   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

N71435843022 11/17/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 659 ², ෙකොරාවල අ�»ගම 

ගාම සංව:ධන  ස_�යට අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

H71431143023 11/23/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

N71431143024 11/23/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ෙබෝ��ල, ෙබRකැෙ� එස්. 

මi!ද මාවත අංක 421/y i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ~.එ . උෙ@K 

යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

H71431144001 4/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     79,200.00         99% I 100%

H71431144002 5/4/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර   ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,808.75         99% I 100%

H71431144010 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,400.00         18% C 60%

N71422844011 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාව!i K�" ෙහෝ 

ස්වයං�;යා ආර භ ;<මට අෙr]ෂා කර!න! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     39,248.07         98% I 100%

H71431144012 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඕEjයාගල, ��මලෙදsය, ෙහොරණ 

යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ~.ඒ. �යෙසේන යන අයට 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,883.30         99% I 100%



H71431144013 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Vඩා උ�ව, උ"� උ�ව, 

ෙසේදෙගොEපළ, ෙනො. 172/13 ² යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ඒ. k�යලතා යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,965.00         100% I 100%

H71431144014 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Vඩා උ�ව, උ"� උ�ව, 

ෙසේදෙගොEපළ, ෙනො. 172/13  යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ඩ�.ආ:. දමය!� යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,997.50         100% I 100%

H71431144016 8/10/2017

ෙහොරණ පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,502.00         8% C 60%

N71431144017 9/11/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

N71422844018 9/11/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ  ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

G71422844019 11/2/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාවක K�" අය සඳහා 

ස්වයං�;යාව පව�වාෙගන යාමට අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% B 35%

N71422844020 11/15/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� X@ගල�! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 0% O 0%

H71452345001 5/8/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වරකාෙගොඩ, ෙගොඩපරෙහේන ෙපො9 

අ"� මා:ගය ෙකො!�n ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     300,000.00       100% I 100%

H71431145003 8/8/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     19,784.00         99% I 100%



N71431145004 8/10/2017

ම9රාවල පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

K71422945005 8/10/2017

ම9රාවල පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ෙZ 

hවන ත��වය නගා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

N71422845008 9/8/2017

ම9රාවල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% A 10%

N71431145009 9/12/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

N71422845010 9/12/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ  ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% B 35%

N71452345011 11/23/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මංගලk�Xර, ඕතරෙදsය ෙපො9 

මා:ගෙP ෙකොටස] ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

ම9රාවල  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H71431146001 4/25/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     99,960.00         100% I 100%

N71422846003 6/1/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගලෙයVට 

ස්වයං�;යා උපකරණය] ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     19,423.00         78% I 100%

H71431146005 8/8/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     29,325.00         98% I 100%



K71422946006 8/19/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං�;යා X{S පාඨමාලාව] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

H71431846007 9/8/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     99,345.00         99% I 100%

N71431146008 9/12/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     199,995.00       100% I 100%

N71422846009 9/12/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ  ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

N71422847001 5/4/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා 

ස්වයං�;යාෙF K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³මට 

අවශ� ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

129,500.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

H71452347002 5/4/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 800 y, ගාම Kලධා< වසෙ  

අඹගහVWර ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     150,000.00       100% I 100%

H71431147003 5/8/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය!ෙZ 

hවන ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% O 0%

H71431147005 6/1/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% O 0%

N71431147006 9/12/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% A 10%



H71452348001 7/18/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 767 කාලEල ගාමෙසේවා වසෙ  

කැV� ගහ V�Yව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     750,000.00       100% I 100%

H71431148002 3/28/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 500,000.00         500,000.00       100% I 100%

G71422848003 3/28/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 500,000.00         500,000.00       100% I 100%

N71422848005 5/4/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා ස්වයං�;යාෙF 

K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³මට අවශ� ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 100,000.00         100,000.00       100% I 100%

H71431148006 5/4/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර   ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N71422848009 5/4/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N71435848010 5/31/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගාම සංව:ධන ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 199,430.00         199,430.00       100% I 100%

H71452348011 5/31/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අෙ��jය ෂාÍ මහතාෙZ Kවස 

ඉ���ට පාෙ: පැ� කාSව සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

N71422848014 5/25/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%



H71431148015 6/16/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 49,680.00           49,680.00         99% I 100%

N71422848016 8/8/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යා Eරiත පN� සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ  ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

H71452448017 9/8/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සා9Rයා පාර, ෆාk හ½�යා: 

මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ෙපො9 කාSව සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 250,000.00         -                   0% C 60%

N71452348018 9/8/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP න³! හ½�යා: බාRකා Eද�ාලයට 

�E ෙසන මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% A 10%

N71452348019 9/8/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙසෝමර�න මාවෙ� ෙපො9 අ"� 

මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස ෙදපස සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% A 10%

N71431148020 9/8/2017

ෙ��වල   පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% A 10%

H71431149001 5/4/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර   ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,245.00         99% I 100%

N71435849002 6/7/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_�ය] 

සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

H71431149003 5/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබා`ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     399,935.00       100% I 100%



H71452349005 5/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 793 y.�r�ට ගාම Kලධා< වසෙ  

�ij zගහෙහේන ෙපො9 පාෙ: ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n දමා 

සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

H71452349006 5/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 793 y.�r�ට ගාම Kලධා< වසෙ  

�ij ර�ම�ගහව�ත ෙපො9 පාර ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

N71422849008 5/4/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

H71431149010 6/1/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     199,870.00       100% I 100%

H71452349011 9/26/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 802 Î, ගාම Kලධා< වසෙ  

යටෙදොලව�ත නැෙගනiර කහ��ල මාවත ෙපො9 මා:ගෙP 1වන 

ප�මග තාර දමා �¦සකර ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

H71452349012 7/20/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 803 ඒ, ගාම Kලධා< වසෙ  

ෙහේෙ!ගම පජා ශාලාවට �Eෙසන ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

H71452449013 7/20/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ම@ෙදෙගදර මාවෙ� �නරතන 

මහතාෙZ Kවස අසල ඇ� ෙපො9 මා:ගෙP Vඩා ෙබෝ]Vව 

සංව:ධනය ;<ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%

H71452449014 7/20/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉ�ෙගොඩ තැ!න පධාන මා:ගෙP 

ෙසෝමදාස ජයkංහ මහතාෙZ Kවසට �Eෙසන ෙපො9 මා:ගෙP ඇ� 

Vඩා ෙබෝ]Vව සංව:ධනය ;<ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%

N71422849015 8/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යා Eරiත පN� සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ  ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%



H71431149016 8/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

H71431149017 9/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

N71431149018 9/8/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

640,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%

N71431149019 9/12/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

N71422849020 9/12/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

N71431149021 9/18/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

N71452449022 11/7/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 794 y, ෙහොරවල, බටiර වසෙ  

ෙහොරවල මාවත ෙගොඩ ෙපො9 මා:ගෙP (�ය උ�පත ෙහෝටලයට යන 

පාෙ:) අබල! U ඇ� ෙබෝ]Vව සහ පැ�බැ ම සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

H71431150001 8/8/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

H71431150002 8/8/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     119,715.00       100% I 100%



N71422850004 10/14/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ¥!පා� IIවන අ�යර, යjයන 

ෙ½.ඒ. රkකා ශ�ා_K මහ�_යට හා සාදෙගොඩ, ෙපො�ග ෙපොල 

ප�ංp �. ෙරෝiK මහ�_යට ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% C 60%

N71452450005 10/14/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගාzය මා:ග සඳහා අවශ� 

ෙබෝ]V ෙයොදා සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% B 35%

N71422850007 11/23/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යා Eරiත අ� ආදාය ලාÌ! 

සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

H71452351001 4/18/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කරපාගල පාථ_ක E9හලට 

�Eෙස! මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     150,000.00       100% I 100%

H71431151002 6/1/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     99,698.00         100% I 100%

H71452351003 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පැලව�ත, ෙනෙහ�ෙහේන ප!සල 

�ij ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

H71431151004 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     199,356.00       100% I 100%

N71422851006 11/23/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යා Eරiත අ� ආදාය ලාÌ! 

සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

H71452452001 4/18/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Vඩා අෙ�ෙගොඩ ගාමෙP 

ෙප�ෙගොඩැ�ල මා:ගෙP අවශ� ස්ථ ◌ානවලට ෙබෝ]V ඉ�;<ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     50,000.00         100% I 100%



H71431152004 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

H71431152005 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     69,300.00         99% I 100%

H71431152007 9/19/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

K71422952008 10/14/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාලාÌ! සඳහා X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

N71422852010 11/23/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යා Eරiත අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර 0% O 0%

N71422853001 4/18/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යා ලාÌ! සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% B 35%

H71431153002 4/25/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     49,852.00         100% H 100%

G71422853003 4/25/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% B 35%

H71435253004 4/25/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙප�ග�ව ක!ද ෙපො9 ¦ඳ 

ප�සංස්කරණය ;<මට අවශ� දව�ාධාර ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     29,268.00         98% H 100%



H71431153005 8/2/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා ඇත)

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     349,772.00       100% I 100%

H71431153007 6/1/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% H 100%

H71431153008 8/8/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     39,514.00         99% I 100%

N71431153009 8/10/2017

_�ලKය පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     199,870.00       100% H 100%

K71422953010 8/10/2017

_�ලKය පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ ආබාeත 

අයව»!ෙZ gභසාධන තහN� ;<ම �sස ස්වයං�;යා X{S 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% D 80%

K71422953011 8/10/2017

_�ලKය පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ෙZ 

hවන ත��වය නගා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% D 80%

K71422953012 8/19/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා 

ස්වයං�;යා X{S පාඨමාලාව] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% D 80%

N71422853013 9/8/2017

_�ලKය   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% A 10%

H71452354001 4/25/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP බ�ග පල Kමලගම මා:ගෙP 18 

කSව අසR! දVණට ඇ� ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     150,000.00       100% I 100%



H71431154003 5/4/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර   ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     99,868.00         100% I 100%

H71452354008 7/25/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ර�ම�ෙගොඩ ïරාන!ද පාර 

ෙrරල!ද ව�ත, අංක: 125/31, දරණ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 

මා:ගය  ෙකො!�n ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     200,000.00       100% I 100%

N71431154009 8/10/2017

ඉංv�ය පා  .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% D 80%

K71422954010 8/19/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! සඳහා 

ස්වයං�;යා X{S පාඨමාලාව] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% D 80%

N71422854011 10/14/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP හඳපා!ෙගොඩ Vරණ එ . දයාපාල 

මහතාට ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% C 60%

N71422854012 11/15/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� X@ගල�! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය 0% O 0%

N71452354013 11/17/2017

ඉංv�ය පා .ෙ�. ෙකොnඨාශ ෙP හඳපා!ෙගොඩ, අරකාEල 

RiKයාව�ත මා:ගෙP, බානගල මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 

මා:ගය ෙකො!�n ;<ම. (1 අ�යර)

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය 0% O 0%

K71422964001 8/22/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP �;යා අෙr]°ත පN�වල ත�ණ ත�sය! 

සඳහා �ය9� X{S පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 
200,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     -                   0% B 35%

N71422864002 7/26/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත  X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම  

 

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



K71422964005 8/22/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP �;යා අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ පN�වල 

ත�ණ ත�sය! සඳහා �ය9� X{S පාඨමාලාව! පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     -                   0% A 10%

N71453964006 11/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP �;යා අෙr]°ත ත�ණය! සඳහා �ය9� 

X{S වැඩසටහන]  

පැවැ�Uම

 

 
135,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

N71453964007 10/28/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP �;යා අෙr]°ත X@ගලය! සඳහා 

�;යා��ඛ �ය9� X{S පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 

 
85,000.00           අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     -                   0% O 0%

N71422864008 11/13/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කය "ල ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා�ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

F71453864009 11/24/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරා ග� X@ගල�!ෙZ �වන ත�වය ඉහළ 

නැංEම හා ìE� ක:මා!තය Kයාමනය ;�ම අර�S ෙකොට 

ìෙරෝද රථ �ය9ර! සඳහා ìE� ම� ලබා�ම

530,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

K71422965001 10/12/2017

ක�තර �ස්´]කෙP �;යා Eරiත ත�ණ ත�sය! සඳහා �ය9� 

X{Sව ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% D 80%

K71453965002 9/8/2017

ක�තර �ස්´]කෙP අ� ආදාය  ලාÌ පN�වල ත�ණ ත�sය! 

සඳහා �ය9� X{Sව ලබා `ම

297,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

K71422965003 10/14/2017

ක�තර �ස්´]කෙP �;යා Eරiත ත�ණ ත�sය! සඳහා �ය9� 

X{Sව ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     -                   0% A 10%

H76453201001 4/24/2017

�Nල�jය බස්නැව" පල සංව:ධනය ;<ම (අ�යර 03)

15,000,000.00    අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 67,267,698.85    7,822,174.13    52% C 60%



D76452401002 4/26/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකො. �නගහ ෙගොTග�ව මා:ගෙP ෙබෝ]Vව 

පල� ;<ම හා නව ෙබෝ]Vව] ඉ�;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00      1,689,038.26    84% I 100%

H76452302001 5/26/2017

කටාන පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ;Wල�jය කැබැ�ලගහව�ත පාර 

මi!ද මහතාෙZ Kවස අසR! ඉ��යට ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

ෙකො!�n ;<ම

450,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H76452302002 5/26/2017

කටාන පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ඇ�ගාල ඇ� මාවෙ� Kෙරෝෂ! 

මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 මා:ගය ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n 

;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H76452302003 5/26/2017

කටාන පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP වැR ෙහේන kංහල E9හල ඉ���ට 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

D76452404001 3/21/2017

Mathammana Pamunuwa Repairing Of Bridge

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 200,000.00         190,282.45       95% I 100%

D76452404002 3/21/2017

Madelgamuwa Megodathammita Road Culvert Widening

1,800,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,800,000.00      1,799,722.75    100% I 100%

D76452404003 3/30/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP උ�ග පල ෙදවලෙපොල මා:ගය 

ෙබෝ]Vව ෙදපස X�� ;�ම හා පැ� බැ ම ඉ�;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00      998,919.90       100% I 100%

D76452405001 3/21/2017

Weweldeniya Waduwatta Road Construction Of 

Rtaining Wall

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00      1,424,072.53    95% I 100%

D76452205002 6/22/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකො. අ�ෙr ÖනෙදKය මා:ගෙP පැ� බැ ම ඉ� 

;<ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     547,057.38       18% B 35%



D76452205003 6/22/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකො. ෙහොරගස්මංකඩ අ�ගම මා:ගෙP පැ� බැ ම 

ඉ� ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     359,375.74       18% D 80%

D76452406001 3/21/2017

Dadagamuwa Vihara Mawatha Construction Of 

Rtaining Wall

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     327,503.51       16% D 80%

D76452406002 3/21/2017

Thihariya Weyangoda Road Construction Of Box Culver

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00      951,795.13       63% H 100%

D76452406003 3/21/2017

Koskandawala  Hawaniwala Road Construction Of Box 

Culvert

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00      1,361,483.00    91% H 100%

D76452406004 3/21/2017

Wataddara heendeniya Road Construction of structures

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00      377,496.22       19% D 80%

H76452306005 3/22/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙFය!ෙගොඩ බ ඩාරනායක 

පාර ෙFෙට]ස් kj ෙහෝ ස් Kවාස සංÖ:ණයට �Eg  මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     296,602.57       74% I 100%

D76452206006 3/30/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ව�ෙපොල හZග�ල මා:ගය 

කාපj ;�ම

5,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,000,000.00      4,759,122.86    95% H 100%

H76435206007 5/26/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙහොරෙගො�ලව�ත ගාම 

සංව:ධන ස_� බල පෙ@ශෙP �i� ෙපො9 නාන Rද ප�සංස්කරණය 

;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     149,680.85       100% I 100%

D76452207002 4/26/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො.බ ඩාරව�ත ඉහළගම  මා:ගෙP පැ�බැ ම 

ඉ�;<ම.

5,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,000,000.00      947,749.63       19% B 35%



D76452408001 3/21/2017

Kadana ganemullla road Construction Of Concrete Drain

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00      1,403,576.72    94% I 100%

D76452208002 3/21/2017

Aniyakanda Hospital Road Asphalt Laying

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 10,000,000.00    1,838,569.04    18% H 100%

D76452409001 3/21/2017

Horape siriwardana Road Construction of structures

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,000,000.00      1,334,597.76    19% B 35%

D76452210001 3/21/2017

Gonahena Ruppagoda Road Asphalt laying 

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 10,000,000.00    1,864,697.35    19% B 35%

H76452310002 3/22/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකො. මහර �ෙZෙගොඩ මා:ගෙය! හැ< ඉ��යට යන 

Eට ඇ� gරUර මාවත ෙකො!�n ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     302,914.68       76% I 100%

H76452310003 3/22/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකො. කඩවත ගෙ!��ල පධාන මා:ගෙP Ï�ගම 

හ!�ෙය! වමට ඇ� Ï�ය උයන පාර ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     301,631.03       75% I 100%

H76452310004 5/26/2017

මහර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP කඩවත මහර ෙගෝනෙහේන ජයෙකොT 

මාවත ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H76452311001 5/26/2017

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ම�වාන පධාන පාර අසR! හැෙරන 

V�9ව�තට යන මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�n කර 

සංව:ධනය ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H76452312001 6/29/2017

wයගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP පහල wය!Eල ගාම ෙසේවා වසෙ  

Xෂ්පාරාම පාර හරහා ඇ� මහෙවල පාර �� ෙකොටස සංව:ධනය 

;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%



H76452313001 3/22/2017

කැලsය පා.ෙ�. ෙකො. අංක 262 ගාම ෙසේවා වසෙ  නාර _Kය 

ඒ.Î. ල]ෂ්ම! මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� කාS ප@ධ�ය 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

D76452422001 3/21/2017

Henatikumbura Mulleriyawa Concrete Drain 

Construction

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00      1,460,432.83    97% I 100%

D76452424001 3/21/2017

Ranala Habarakada road Improvement Of Bridge

11,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 11,000,000.00    1,949,219.41    18% B 35%

H76452324002 3/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. Eහාර මාවෙ� ෙරො]ල!� ෙපෙදස ෙපො9 

අ"� මා:ගෙP අවසාන ෙකොටස ඉ!ට:ෙලො] ග� අ�ලා 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H76452324003 3/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. බටෙපොත gද:ශන මාවත ඉ���j! ගම! 

කරන මා� ෙවළඳපෙල! ��පස මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H76452324004 3/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකො. ෙහෝක!දර වාන�� මාවෙ� 8 වන ප�මග 

අවස! ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම (අංක 415/එස් අ�.එ .�.¿. 

gගතදාස මහතාෙZ Kවස ආර භෙP kට 415/ව� Kවස ද]වා zට: 

80 9ර පමාණය)
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H76452324005 5/26/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොතලාවල පාෙ: අංක 292 

ඩ�.එ .y.එ~ පනා!9 මහතාෙZ Kවස අසල kට ඉ��යට ඇ� ෙපො9 

මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H76452325001 3/22/2017

ප!K�jය කල�ෙගොඩ රණවකව�ත පාර �ලkට කාS ප@ධ�ය 

සමග සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

D76452428004 5/30/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP අ�ලාන ෙතලවල මා:ගෙP කාS 

ප@ධ�ය ඉ�;<ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,474,308.76    98% I 100%



D76452229001 3/21/2017

Thoranawila Morenda Road Asphalt Laying

12,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 12,000,000.00    2,115,439.69    18% D 80%

H76422129002 4/25/2017

�¦ය!දල කාෆ්n ලංකා අෙලE සැල සංව:ධනය ;<ම (අ�යර 11)

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ -                     3,627,586.75    60% D 80%

D76452230001 3/21/2017

Naduhena Nawalamulla Weipillewa Road Asphalt Laying

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 10,000,000.00    1,971,941.89    20% C 60%

H76452330002 3/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �jපන උ"ර පාසැ� හ!�ෙP 

අංක 95/2 Kවස අසR! ආර භ වන මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

450,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     449,719.59       100% H 100%

D76452331001 3/30/2017

yතාවක පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙකොස්ගම _�ලගහව�ත මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව 800,000.00         -                   0% C 60%

D76452333001 3/21/2017

පා9]ක පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP වග නැෙගනiර හ�ෙපව�ත පාලම  

සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% Q 0%

D76452241001 3/21/2017

Panadura Kidelpitiya Road Improvement Of Road 

Surface

2,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     486,598.12       19% A 10%

D76452242001 3/21/2017

Molligoda Korosduwa Asphalt Laying

4,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,000,000.00      3,934,053.69    98% I 100%

D76452242002 3/21/2017

Ethanamadala Jawaththa Asphalt Laying

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,929,053.17    98% I 100%



H76452343001 3/22/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො. අ�ෙබෝ��ල V�ස හ!�ය සමරනායක 

මාවෙ� 2 වන ප�මග මැද ෙකොටස සංව:ධනය  ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     299,786.21       75% I 100%

D76452244001 3/21/2017

Wethara Weedagama Road Earth Filling and Road 

Widening

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     298,450.36       15% A 10%

D76452244002 3/21/2017

Handupalpola Kananwila road Asphalt Laying

5,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,000,000.00      4,998,720.18    100% I 100%

D76452445001 3/21/2017

Ballapitiya Mahena Road Culvert Widening

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00      970,197.01       97% I 100%

D76452245002 3/21/2017

Warakagoda Kudaligama Road ( Warakagoda Ganeuda 

Road ) Asphalt Laying

4,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,000,000.00      3,999,787.40    100% I 100%

D76452246001 3/21/2017

Mahagama Galethththala Weyangoda Road development 

3,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,000,000.00      563,528.28       19% D 80%

D76452346002 3/30/2017

�ල�kංහල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ��වානකැjය ව" යාෙP පධාන 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     398,490.80       100% I 100%

D76452347001 3/21/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙත�වන නැෙගනiර 809 

හැලබඩෙගොඩ රබ:ව�ත පාර සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     290,361.00       97% I 100%

D76452447002 3/21/2017

Nebada Wellatha Thudugala Road Concrete Drain 

Construction

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,279,283.62    18% C 60%



D76452347003 3/30/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙත�වන 809 බටiර අරrපල 

ක!ද ප ෙFශ මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     437,139.04       87% I 100%

D76452248001 3/21/2017

Aluthgamweediya Yatadolawatta Asphalt Laying

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,000,000.00      1,211,580.20    17% H 100%

D76452251001 3/21/2017

Hewassa Babarawana Asphalt Laying

9,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,000,000.00      1,781,524.69    20% D 80%

D76452351002 5/26/2017

වල�ලාEට පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP _�ස්ව�ත පා»ෙහේන මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

වල�ලාEට  

පාෙ@�ය  

සභාව -                     798,905.95       100% I 100%

H76452352001 3/22/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�.ෙකො. ගලijය මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     293,867.26       98% I 100%

H76452352002 3/22/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�.ෙකො. අ@දරෙගොඩ ගාම Kලධා< වසෙ  

අ@දරෙගොඩ වෑප�ල පාර ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම (840 B)

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     245,192.20       98% I 100%

D76452253001 3/21/2017

Halthota Manana Asphalt Laying

7,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,500,000.00      1,362,807.46    18% D 80%

D76452353002 5/16/2017

_�ලKය පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP KNචැට� ව"යාෙP පධාන 

මා:ගෙP නව ජනපද අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

D76452454001 3/21/2017

Poruwadanda Wagawatta Road Construction Of 

Concrete Drain

2,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00      1,625,325.15    81% H 100%



H76431163001 3/21/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� අ� අදාය ලාÌ පN� 33 සදහා 

Kවාස ආධාර  ලබා `ම

1,320,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 273,160.00         273,160.00       21% I 100%

K76453963002 3/21/2017

ග පහ �ස්´]කයට අය� බස් i_ය!, බස් රථ ෙසේවක�! සදහා 

X{S ;<ෙ  වැඩසටහ! 09 ] පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 498,425.00         311,700.00       62% H 100%

K76435963003 3/22/2017

Eගණන කට�" පව�වා ගැaම ස බ!ධව ග පහ �ස්´]කෙP 

ෙතෝරාග�  ගාම සංව:ධන ස_� Kලධා<! X{S ;<ෙ  

වැඩසටහ! 12 ] පැවැ�Uම

350,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     227,682.50       65% H 100%

N76423963004 3/22/2017

ග පහ  �ස්´]කෙP  ගාzය බැංV කළමණාක�ව!  සහ 

Kලධා<!ට  ණය කළමනාකරණය සහ  ක�පg ණය අයකර ගැaම  

�¦බඳ X{S වැඩ��  18 ] පැවැ�Eම.

450,000.00         අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     -                   0% H 100%

K76435963005 5/26/2017

ගාම පෙබෝධ වැඩසටහන යටෙ� ග පහ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� 

ගාම සංව:ධන ස_� ශ]�ම� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

520,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     520,000.00       100% I 100%

K76435963006 5/26/2017

ග පහ �ස්´]කෙP ගාම සංව:ධන ස_� Kලධා<! X{S ;<ම

121,575.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     121,575.00       100% I 100%

H76431164001 3/21/2017

ෙකොළඔ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� අ� අදාය ලාÌ පN�  32 ෙදෙනV 

සදහා Kවාස ආධාර  ලබා `ම

1,280,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     440,833.00       34% B 35%

K76453964002 3/21/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කයට අය� බස් i_ය!, බස් රථ ෙසේවක�! හා 

ආයතKක ෙසේවක�! සදහා X{S ;<ෙ  වැඩසටහ! 03 ] 

පැවැ�Uම

900,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 874,415.00         617,514.00       69% H 100%

K76435964003 3/22/2017

Eගණන කට�" පව�වා ගැaම ස බ!ධව ෙකොළඹ �ස්´]කෙP 

ෙතෝරාග�  ගාම සංව:ධන ස_� Kලධා<! X{S ;<ෙ  

වැඩසටහ! 07 ] පැවැ�Uම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     174,025.00       87% I 100%



N76423964004 3/22/2017

ෙකොළඔ �ස්´]කෙP  ගාzය බැංV කළමණාක�ව!  සහ 

Kලධා<!ට  ණය කළමනාකරණය සහ  ක�පg ණය අයකර ගැaම  

�¦බඳ X{S වැඩ��  11] පැවැ�Eම.

350,000.00         අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     -                   0% H 100%

K76435964005 5/26/2017

ගාම ප ෙබෝධ වැඩසටහන යටෙ� ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� 

ගාම සංව:ධන ස_� ශ]�ම� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

520,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     460,000.00       88% I 100%

K76435964006 5/26/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ගාම සංව:ධන ස_� Kලධා<! X{S ;<ම

130,425.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     130,425.00       100% I 100%

H76431165001 3/21/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� අ� අදාය ලාÌ පN� 35  සදහා 

Kවාස  ආධාර  ලබා `ම

1,400,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

K76453965002 3/21/2017

ක�තර �ස්´]කයට අය� බස් i_ය! හා බස් රථ ෙසේවක�!  සදහා 

X{S ;<ෙ  වැඩසටහ!  පැවැ�Uම

600,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     -                   0% H 100%

K76435965003 3/22/2017

Eගණන කට�" පව�වා ගැaම ස බ!ධව ක�තර �ස්´]කෙP 

ෙතෝරාග�  ගාම සංව:ධන ස_� Kලධා<! X{S ;<ෙ  

වැඩසටහ! 13 ] පැවැ�Uම

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     205,490.00       82% D 80%

N76423965004 3/22/2017

ක�තර  �ස්´]කෙP  ගාzය බැංV කළමණාක�ව!  සහ 

Kලධා<!ට  ණය කළමනාකරණය සහ  ක�පg ණය අයකර ගැaම  

�¦බඳ X{S වැඩ��  11] පැවැ�Eම.

200,000.00         අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     -                   0% H 100%

K76435965005 5/26/2017

ගාම පෙබෝධ වැඩසටහන යටෙ� ක�තර �ස්´]කෙP ෙතෝරාග� 

ගාම සංව:ධන ස_� ශ]�ම� ;<ෙ  වැඩසටහන] පැවැ�Uම

560,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     460,000.00       82% I 100%

K76435965006 5/26/2017

ක�තර �ස්´]කෙP ගාම සංව:ධන ස_� Kලධා�! X{S ;�ම

75,560.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     75,560.00         100% I 100%



K76435962001 8/22/2017

බස්නාiර පළාෙ� ගාම පෙබෝධ වැඩසටහන යටෙ� ව�ාපෘ� අ�මත 

N ගාම සංව:ධන ස_� Kලධා<! මග ගැ!Uම හා �ල� පදාන 

වැඩසටහන] පැවැ�Uම

96,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     79,885.50         83% I 100%

K76435962002 10/11/2017

ගාම සංව:ධන ස_� ශ]�ම� ;<ෙ  ගාම පෙබෝධ වැඩසටහන 2 

අ�යර යටෙ� ෙතෝරාග!නා ගාම සංව:ධන ස_� Kලධා<! X{* 

;<ෙ  වැඩසටහන-

176,440.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452301001 3/16/2017

�Nල�jය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය! බටක!ද ජනපදෙP 

ගා_� මහතාෙZ Kවස ෙදසට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78452301002 3/16/2017

�Nල�jය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අංක 58/D ගාම Kලධා< 

වසමට අය� ඉහළ මඩ පැ�ල ,9නකයාව ,කන�තෑව ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H78431101003 3/16/2017

�Nල�jය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස 

ෙගොඩනැං!Uමට අවශ� Kවාස අධාර ලබා `ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     149,625.00       100% I 100%

H78452301004 3/20/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ;"�වල, න�ංගල Xරාණ Eහාරයට 

යන මා:ගය තාර දමා කැÎ ඇ� ෙකොටස ප�සංස්කරණය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     165,674.55       83% H 100%

H78452301005 3/20/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP 104, නැ.අස්සැ!න ව�ත, වැව පාර 

(�නාගහ නාලපහ පාර kට පට!ෙගන) තාර දමා කැÎ ඇ� ෙකොටස 

ප�සංස්කරණය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     180,292.97       90% H 100%

H78452301006 3/20/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙකොස්ෙහේන, ස�පකාරය ඉ��පස 

ඇ� gK� අ�යාෙZ Kවස අසල ෙපො9 පාර තාර දමා කැÎ ඇ� 

ෙකොටස ප�සංස්කරණය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     183,012.23       92% H 100%

H78452301007 3/20/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP 54², ෙකොටෙදKයාව නගරෙP රN  

පාර තාර දමා කැÎ ඇ� ෙකොටස ප�සංස්කරණය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     175,823.40       88% H 100%



H78431101008 3/20/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP න  කරන ලද අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධෘර ලබා `ම - 2 අ�යර

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

H78452601009 3/22/2017

�Nල�jය බස් නැව" පළ සංව:ධනය ;<ම - kFවන අ�යර

7,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 67,267,698.85    3,672,369.01    52% D 80%

H78452301010 6/9/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �Nල�jය ඉහළ මඩ පැ�ල 

ව�වලගම දයාන!ද මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452301011 7/4/2017

�Nල�jය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙගොTග�ව 

නගරෙP kට ��ලයාය  ද]වා ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452301012 7/4/2017

�Nල�jය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� රණE� Xෂ්පVමාර 

මාවත g_� රාළහා_ෙZ  Kවස අසR! පට!ෙගන ඉ��යට �ෙවන 

ෙපො9 අ"�  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452301013 8/8/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකො. ෙගොTග�ව Eමල�@e මාවත  �යාs 

මහ�_යෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

620,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78431102002 2/1/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපායමා:vක පෙFශය] ෙලස කටාන 

පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP උද _ට , අංක 230 i ප�ංp අ� ආදාය ලා� 

ෙ]. gමනාව� k�වා මහ�_යෙZ hවන ත�වය නංවා³ම උෙදසා 

Kවස ආධාර ලබා`ම
75,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     75,000.00         100% D 80%

G78422802003 2/22/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP කටාන 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක230,උද _ට,කටාන i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ෙ].gමනාව� ද k�වා මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස අeෙFv මහන මැ°ම]  හා ඊට 

අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452302004 3/1/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP උඩංෙගොඩ ��තාන පාර පළවන 

අ"�මා:ගෙP අ;ල මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

900,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 900,000.00         866,926.96       96% I 100%



H78452302005 3/1/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන ෙජයරා½ පනා!9X�ෙ� 

මැ�"මාෙZ Kවස ඉ���ට මාලa _යෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H78452302006 3/1/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ]කර පනහ ෙමෝලව�ත පාර 

Eෙනෝදa _යෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

100,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H78435202007 3/13/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP රජයට අය� ඉඩෙ  �ij උඩංගාව 

පජා ශාලාව සංව:ධනය ;<ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% O 0%

H78452302008 3/13/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කඳවල එ]�ස් මාවත ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

510,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78452302009 3/13/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන ක�ත! මාවත ෙරොෙ ! 

මහතාෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 මා:ගෙP  ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම

275,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H78452302010 3/13/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේනව�ත E!n ලංකා පාෙ: 

ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

285,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H78452302011 3/13/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන කන�ත ඉ���ට K:මා�  

මහතාෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

710,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78452302012 3/13/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන කන�ත ඉ���ට 9_!ද 

මහතාෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

790,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78452302013 3/13/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බ �VRය සා!ත ෙසබස්�ය! මාවත 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,090,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%



H78452302014 3/13/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  වැRෙහේන පා�මා පාර ෙනE� අ�� 

මහතාෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

240,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302015 3/17/2017

කටාන පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP උ"� ක�රාන �� ගා_� 

මහතාෙZ කඩය ඉ���ට පාර (ම�ව�ත පාර) සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

H78431102016 3/17/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP y9ව රාජප]ෂ Xර ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ප�මා �යyR _යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     39,780.00         99% C 60%

H78431102017 3/17/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙදම! හ!�ය, බN!ස්ව�ත, ෙනො.02 

i  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �. ස�� K�ෂක k�වා මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     29,172.00         97% C 60%

H78431102018 3/17/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො.141, සමෘ@eගම, අ]කර පනහ, 

zග�ව  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ  එස්.ඒ.ශා!� ල]_s මහ�_යට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     29,172.00         97% C 60%

H78452302019 5/22/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP k9ව ප�Rයට �Eෙසන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% O 0%

H78435202020 5/22/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ර@ෙදො�ව gෙබෝධාරාම Eහාරස්ථානය 

අසල ෙපො9 ¸_ෙP �ij පජා බ{කා:ය ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය 

;<ම

460,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78431102021 5/31/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය�  අ� ආදාය ලාÌ! සදහා Kවස 

ආධාර ලබා `ම.-1

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

G78422802022 5/31/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� අ� ආදාය ලා�! සදහා ස්වයං 

�;යා ආධාර ලබා `ම.-1

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%



H78452302023 6/12/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ර@ෙදොඑගම  

පඤ්ඤාන!ද මාවෙ� _�ල!� ව�තට ඇ"�වන පළ�වන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 550,000.00         538,689.66       98% I 100%

H78452302025 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP y�ව ර@ෙදො�ව ඉg� මාවත ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

725,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302026 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආT අ බලම දැව ෙමොnටාව 

ආ�යර�න මාවත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302027 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨා         ශෙP ජය මාවත ෙගෝ�ඩ! ෙහව! ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,150,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302028 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන ශා!ත අ!ෙතෝK මාවත 

��පස ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,750,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302029 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දVS වැRෙහේන සංජය මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,600,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302030 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�රාන ඇටඹගහව�ත පළවන ප�මඟ 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302031 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ßනjයන Vමාර මාවත ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

1,100,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302032 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඇටඹගහව�ත ගම මැද මාවත  ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,125,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%



H78452302033 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�රාන �]ම� ෙපෙදස ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% O 0%

H78452302034 6/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ßනjයන ෙපො��� Eහාරස්ථානයට 

යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

385,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 385,000.00         376,886.44       98% I 100%

H78431102035 6/21/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලා�! 

සදහා Kවාස අධාර ලබා `ම.-2

500,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422802036 6/21/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! 

සදහා ස්වයං �;යා ආධාර ලබා `ම.-2

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

H78452302037 6/21/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�රාන ජයwම මාවත  ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78452302038 6/21/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඇ�ගාල ෙස�" මාවත ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

680,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78452302039 6/28/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මඩවල අරෙ� මාවත සංව:ධනය ;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78435202040 7/4/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ආT අ_බලම සැනg  උයන පජා 

ශාලාව සංව:ධනය ;<ම

700,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

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

H78435202041 7/4/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙ@වාලව�ත ක�රාන පජා ශාලාව 

සංව:ධනය ;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

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



H78435202042 7/4/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කදවල ගා:ඩ! ග�වල පාර පජා 

ශාලාව සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

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

H78452302043 7/4/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අංක 155 බටiර 

ආTඅ බලම ගාම Kලධා< වසමට අය� ආTඅ බලම සරණ �ස්ස 

මාවෙ� පළ�වන ෙප◌ා9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452302044 7/4/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අංක 154 ගාම Kලධා< 

වසමට අය� බ�න ලද ෙසොෙහොන අසල �ij එ .ඔස්n! k�වා 

මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

G78422802045 7/26/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාෙF K�" Uමට අෙr]°ත 

අ�ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම. - 03

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

H78452302046 7/31/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ßනjයන ගාම ෙසේවා 

වසෙ  යාෙගොඩ��ල,ක�නායක මා:ගෙP ෙමයා��ස් මාවත ෙපො9 

අ"� මා:ගෙP දැනට තාර දමා නතර කර ඇ� ස්ථානෙP kට 

ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම.
400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

F78435802047 8/3/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො., Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_�/ මරණාධාර 

ස_� සඳහා X� ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

F78435802048 8/3/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො., Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන / මරණාධාර ස_� 

සඳහා කැන�හn ලබා `ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

K78435902049 8/3/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො., Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_� සාමා�ක�! 

��ගැ!Uම සඳහා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම.

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

H78452302050 8/3/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො., උඩංගාව, මානෙF�ය ෙජෝශr කෙ� අසR! 

ආ: භ වන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

530,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%



H78452302051 8/3/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො., අංක 67/ඒ, උඩංගාව ��තාන පාෙ: බැk� 

මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78452302052 8/3/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො., අංක 67, උඩංගාව පා�R �ෙයෝ මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78452302053 8/8/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� බ �VRය පාසල 

ඉ���j! ඇ� මා:ගෙP ෙනE� මහතාෙZ Kවස අසR! ආර භ U 

ඉ��යට �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452302054 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකො~pකෙ� මානෙF�ය ඔR �] උ� 

ක හල අසල ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

435,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78452302055 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  වැRෙහේන ෙගො�ෆී මහතාෙZ Kවස 

අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,140,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302056 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන jෙරෝ! මහතාෙZ Kවස 

ෙදසට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

380,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302057 8/8/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 154 දැවෙමොnටාව 

ගාම ෙසේවා වසෙ  Uර Eකම මාවෙ� උX� ල]ෂම! මහතාෙZ 

Kවස අසR! ඉ��යට �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,375.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452302058 8/8/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 154 දැවෙමොnටාව 

ගාම ෙසේවා වසෙ  Uර Eකම මාවෙ� Kම� නයන න!ද මහතාෙZ 

Kවස ඉ���j! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,760.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452302059 8/8/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 154 දැවෙමොnටාව 

ගාම ෙසේවා වසෙ  Uර Eකම මාවෙ� ආ�යර�න මහතාෙZ Kවස 

ඉ���j! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

161,870.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%



H78452302060 8/8/2017

කටාන පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 154 දැවෙමොnටාව 

ගාම ෙසේවා වසෙ  Uර Eකම මාවෙ� අ�� මහතාෙZ Kවස 

ඉ���j! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

153,965.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452302061 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ජ �ගස්ව�ත එ~. එ .=ලා අෙශෝක 

මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,490,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302062 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Î.�. ව�ත මඩම ඉ���ට ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

370,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302063 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP gනා_ව�ත පාර Î.�.ව�ත ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

730,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302064 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැRෙහේන E!ස! මහතාෙZ Kවස 

අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

440,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302065 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝrXව ෙ@වස්ථානය අසල ශා!ත 

ම�ක� උ� ක:මා!ත ශාලාවට යාබදව ඇ� ෙපො9 මාවත 

සංව:ධනය ;<ම.

370,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302066 8/8/2017

කටාන ප.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  කඳවල ටව:ස�ni A 9 ප�මඟ ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302067 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. උ� අ බලමව�ත �] අ�තන හ!�ය 

;Wලා�jය  ජල ටැං;ය සහ �ඩාංගනයට ස බ!ධ ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

750,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302068 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ෙගේස්ල!� ව�ත 4 වන ප�මඟ ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

1,260,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



H78452302069 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. සම! මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302070 8/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ඔ�ෙ��ය �Rrෙ!� මාවත ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,100,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302071 8/14/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කඳවල ෙ@වස්ථානෙP �Eg  ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452302072 8/22/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ර@ෙදො�ව උ"ර ල]මා� මහතාෙZ 

Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D78452202073 9/7/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ද�වෙකො�ව ඇ�ගාල පධාන පාර හා ෙකොළඔ 

හලාවත පධාන පාර ස බ!ධ වන ෙමෝලව�ත ෙ].y. ද k�වා 

මා:ගෙP ද�වෙකො�ව ඇ�ගාල පධාන මා:ගෙP kට ෙඩ!k� 

මහතාෙZ Kවස ද]වා සංව:ධනය ;<ම.
2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

D78452202074 9/7/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ෙP ද�වෙකො�ව ඇ�ගාල පධාන පාර හා 

ෙකොළඔ හලාවත පධාන පාර හා ස බ!ධ වන ෙමෝලව�ත ෙ].y. ද 

k�වා මා:ගෙP පනා!9X�ෙ� මහතාෙZ Kවස අසල kට g�වම 

ද]වා සංව:ධනය ;<ම.
2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

D78452202075 9/7/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ෙP ද�වෙකො�ව ඇ�ගාල පධාන පාර හා 

ෙකොළඔ හලාවත පධාන පාර හා ස බ!ධ වන ෙමෝලව�ත ෙ].y. ද 

k�වා මා:ගෙP k�වා මහතාෙZ Kවස අසල kට  හලාවත පධාන 

මා:ගය ද]වා සංව:ධනය ;<ම.
1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

H78452302076 9/11/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙ�]කව�ත අරE!ද මහතාෙZ Kවස 

අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% O 0%

H78452302077 9/27/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.මඩවල Eහාරස්ථානය අසල ඇ� රජය ස" 

¸_ෙP �ij පජා බ{කා:ය ෙගොඩනැv�ෙ� ඉ�� සංව:ධන කට�" 

kY ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



H78452302078 10/3/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�රාන NICE ජාත�!තර පාසල  

ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,800,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% H 100%

G78422802079 10/19/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP කටාන 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක337,සමv මාවත,ෙ].y ද k�වා Xරය,�Â�ගස් 

ක�ව i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ව:ණVලÏ�යෙZ Kෙරෝෂා දමය!� 

පනා!9  මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා 

 ආධාර ෙලස ර�ඤ්ඤා Kෂ්පාදනය සඳහා අවශ� උපකරණ  හා ඊට 
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

H78435202080 10/23/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. හ�ස්ච!දXරය පජා ශාලාව සංව:ධනය ;<ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H78435202081 10/23/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �Â�ගස්ක�ව බ{ කා:ය 

ෙගොඩනැv�ල සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H78435202082 10/23/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�රාන ෙ@වාලව�ත පජා ශාලාව 

සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H78452302084 10/25/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැRෙහේන kංහල  E9හල ඉ���ට ෙෂ�ට! 

මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

640,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78431102085 10/31/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම. -3

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% O 0%

G78422802086 10/31/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� අ� ආදාය ලාÌ! සදහා ස්වයං 

�;යා ආධාර ලබා `ම.-3

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

G78422802087 10/31/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාෙF K�" ෙහෝ KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

1,300,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%



H78452302088 10/31/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ;Wල�jය ආT අ බලම පාර 

ෙදසට යන Eට ගෑස් අෙලE සැල ඇ� Eෙ½ර�න මහතාෙZ Kවස 

අසR! අවස! වන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

F78435802089 11/7/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_�, 

මරණාධාර ස_� සඳහා X� ලබා `ම - II

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

F78435802090 11/7/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_� , 

මරණාධාර ස_� සඳහා කැන� හn ලබා `ම - II

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H78452302091 11/8/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� 154 දැවෙමොnටාව වසෙ  Uර 

Eකම මාවෙ� සංhව මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

333,030.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452302092 11/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  y�ව නගර සභාව ෙදk! ඇ� 

$කල!ග�ව වල මා:ගෙP ෙදෙවK හරස් මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

550,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78431103001 3/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 25/1, ෙදiම�ව�ත ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ×ය!� ෙෆො!ෙසේකා මහ�_යට  Kවාස ආධාර ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     74,999.75         100% I 100%

H78431103002 3/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 662/126 ², රණE� අK� 

මාවත, ෙදවන Vරණ ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ½.අÒෂා Kෙරෝෂ� 

මහ�_යට  Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     24,840.00         99% I 100%

H78452303003 3/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP 3 වන Vරණ, ෙකොළඹ පාර, zග�ව, 

වාසනා ³ ෙමෝල පාර සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව 249,565.80         -                   0% H 100%

H78452303004 3/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙබෝලවලාන ගාමෙP, ක9�ගස් 

හ!�ෙP kට ෙදපා ඇල අ�න පාර (z.150) ව�පන  අංක 199 - 

194 ද]වා සංව:ධනය ;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     105,844.63       71% I 100%



H78431103006 3/19/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකො.අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා 

`ම. I

650,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     649,520.00       100% I 100%

G78422803007 3/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකො.අය� අ� ආදාය ලාÌ  X@ගල�! සඳහා 

ස්වයං�;යා සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     100,000.00       100% I 100%

H78452303008 4/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 28/11,ශා!ත ලාසරස් 

පාර,ර{මානා ප�මග  ප�ංp k�� බßජා මහ�_යෙZ Kවස 

ඉ���j!  �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% H 100%

H78431103009 4/20/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!  

සදහා Kවාස ඉ�;<මට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම.2

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     149,960.00       100% I 100%

G78422803010 4/20/2017

_ග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp ස්වයං �;යාෙF K�" ෙහෝ 

Kරත Uමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සදහා ස්වයං 

�;යා ආධාර ලබා `ම.

70,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     70,000.00         100% I 100%

H78452303012 8/3/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙකො~pකෙ� »:9 

මාවත 2 වන ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

H78452303013 8/3/2017

_ග�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� zග�ව kට 

බkයාව�ත පාසලට  zට: 200කට ඔ�ෙබ! දVS ෙදසට ( �{9 

පැ�තට ) ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

H78452303016 8/8/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� �වන ත�ගහව�ත 

අංක 39/64 ඒ R�නය ඉ���j! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව නගර 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452303017 8/8/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය�  අංක 450/Î ත];යා 

පාර දඑෙකො�ව R�නය ඉ���j! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනවය ;<ම.

700,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව නගර 

සභාව -                     -                   0% O 0%



H78435203019 8/8/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකො. තලාෙහේන zග�ව ෙපො9 මා:ගෙP ෙකො!�n 

කාS සැකyම

180,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G78422804001 3/16/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලා�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ලබා �ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     93,500.00         94% I 100%

H78452304002 3/17/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අංක 123, යjයන 

ගාමෙසේවා වසෙ , ව�ෙපොල මංස!�ෙP බස් මÆ ආවරණය අස¦! 

ඇ� මං�ල මහතාෙZ Kවස අස¦! යන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78431104003 3/17/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අංක 137, 

ෙකෝ�ව�ත ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ].ඒ.අ�ලාව¡ මහ�_යට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     19,996.00         100% I 100%

H78431104004 3/17/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙනො.386/y, 

වැ��ලව�ත, නැෙගනiර K�පනාෙගොඩ ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

�.ඉෙනෝකා ශ�ාම³ මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     39,998.00         100% I 100%

H78431104005 3/17/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙනො. 221, 

එ�ලංගල,  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ½.ඒ අමරkංහ මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% Q 0%

H78431104006 3/17/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අංක 105/01, 

ෙපො�ව�ත, ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ].³ලාව¡ මහ�_යට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     19,971.00         100% I 100%

H78452304007 3/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.අය� අංක 105/1/උ /ෙහොර පැ�ල 

අ�ණk� මහතාෙZ Kවස අසR!  �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78452304008 3/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.අය� අංක 105/5 ෙබෝe �i�වල ජලනල 

Rඳ ඉ���j! ජය!තා මහ�_යෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 

අ"� මා:ගය 

 

සංව:ධනය ;<ම
150,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%



H78452304009 3/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. 113 වෑෙගොFව ජානක ෙබෝෙගො�ලාගම 

ව�ත ගංගා මහ�_යෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 අ"�  මා:ගෙP 

ඉ�� 

ෙකොටස

 
100,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78431104010 3/19/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     149,987.00       100% D 80%

G78422804011 3/20/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

ආධාර  ලබා `ම - 1

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     94,000.00         94% D 80%

H78452304012 6/21/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ත�වන මැ�ලෙගොඩැ�ල  

ෙ@වාලව�ත ප�මඟ ෙකො!�n 

;<ම.

 
811,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452304013 6/21/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙබෝe�i�වල 

කමරාෙගොඩ මා:ගෙP කා!ත මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452304014 6/21/2017

_�ව!ෙගොඩ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� උ"�  

බටෙපොත ප!සල ඉ���ට ෙවල මැද ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

G78422804015 6/23/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP _�ව!ෙගොඩ 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක142/9 මැඩෑ��ල,_�ව!ෙගොඩ i ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ඒ.Î.ôපා ල]ෂ්z  මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර VV� පාලනය සඳහා අවශ� 

ම�ව] තනාගැaම අවශ� උපකරණ හා අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431105001 3/20/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම (ප�ලාÌ ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     94,910.00         95% I 100%

H78452305002 3/20/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 7, හV� VWර ගාම Kලධා� 

වසෙ  පnjය VWරව�ත, ෙදවන ප�මෙZ, ෙදවන මාවත 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% A 10%



H78452305003 3/20/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP 31y, ඇ�ෙහේන ගාම Kලධා� වසෙ  

පැල�jගම, ෙපොT ප!සල ද]වා �ෙවන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H78431105004 3/20/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     299,205.00       100% I 100%

G78422805005 3/20/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ස්වයං�;යාවක Kරත වන ෙහෝ 

ස්වයං�;යාව] ආර භ ;<මට g9g ප�ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H78452305006 3/20/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP මාලෙදKය ගාම Kලධා� වසෙ , 

බානගල ව�ෙ�, කරEල VWර මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     399,978.25       100% I 100%

H78431105007 3/20/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අංක 232/ඒ/2, _�ලගහ 

ව�ත, ක ම��jය, පස්යාල ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

එ .Î.ෙහේමර�න මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H78431105008 3/20/2017

z�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අංක 129, ප!සල අසළ, 

රදාව�!න ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .�.ෙනොෙය� සමරනායක 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

G78422805009 3/27/2017

_<ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලය! සදහා ස්වයං �;යා ආධාර ලබා `ම.02

800,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% B 35%

H78431105010 6/14/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  අංක 

183/43,මාවතෙහේන,ෙදබහැර ,KnටWව ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ෙ].ඩ�.� අලහෙකෝ! මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     29,405.00         98% I 100%

H78452305011 7/5/2017

_<ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP නා�ල,උ»ෙගදර ව�ත 

පළ� ප�මග අ"ල ග ෙ ෙගොඩ මහතාෙZ Kවස ඉ���j! �ෙවන 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%



H78452305012 7/5/2017

_�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ග�ග�ව ගමමැද පාෙර! 

හැ< �ණෙසේන ෙපෙ:රා මහතාෙZ Kවස ඉ���j! �ෙවන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452305013 7/5/2017

_�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� බ9රාෙගොඩ 

ක ඩල!ව�ත ෙපො9 අ"�  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452305014 7/18/2017

_�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP 28 y ෙබෝලාන ගාම Kලධා< 

වසෙ   හරමාKස් මාවතට ස බ!ධවන ` ඇ�ෙ� පාලම අසR! 

වමට ඇ� හා�jගම ද]වා �ෙවන ෙපො9 අ"�   මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452305015 7/18/2017

_�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අංක 31/²/පැල�jගම ගාම 

Kලධා< වසෙ  ෙබොකළගම හ!�ෙය! ෙපොT ප!සලට යන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452305016 7/28/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකො. අංක 21 ² ගාම ෙසේවා වසෙ  ගමෙZ ව�ත පාර 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% B 35%

H78452305017 7/31/2017

z�ගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙලෝ»වාෙගොඩ ගාම 

Kලධා< වසෙ  x මෙහේ!දාරාම Xරාණ Eහාරස්ථාවනය අසR! 

�ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

G78422805018 10/19/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP z�ගම 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක.224/2,���ග පල,�යගැ�ම i ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ආ:.�.එ!.×යද:ශa මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස wÎ එ¡ෙ  

ක:මා!තයට අවශ� උපකරණ හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

H78452306002 3/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. අය� හr�jය ෙපො�ෙහේන ෙපො9 අ"�  

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H78452306003 3/19/2017

අ�තනග�ල ප.ෙ�.ෙකො. අය�  හZග�ල න!දන ෙ�ක�ය අසR! 

�ෙවන ෙප◌ා9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     250,000.00       100% I 100%



H78431106004 3/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. ප�ංp අ� ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම.1

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,980.00       100% I 100%

H78431106005 3/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම .

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,969.00         100% I 100%

H78452306006 3/19/2017

අත�නග�ල පා.ෙ�.ෙකො. අය� එ�වා�jය මැදෙගොඩ ෙබෝගහ 

ලv! ෙව�යාය ෙදසට �ෙවන මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම

300,172.80         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     300,172.80       100% I 100%

H78431106007 3/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. අය� අංක 146/1 එ�වා�jය 

ෙFය!ෙගොඩ ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .�.අ�.කා!�ලතා 

මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,987.50         100% I 100%

H78431106008 3/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. අංක 64/1 හා�ප!ෙදsය අ�තනග�ල 

ප�ංp අ� ආදාය ලා� එස්.�.ෙසෝමලතා යන අයහට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,974.50         100% I 100%

H78431106010 3/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙ]. අය� අංක 98/1 රKස්වල ,කළෙගTෙහේන 

 ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ�.Î.� ෙප ්මාන!ද Uරර�න මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,999.00         100% D 80%

H78431106011 3/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. අංක 661/y/2 {Sෙපොල අ�තනග�ල 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ  ෙ].Î.ච!දලතා  මහ�_යට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,998.00         100% I 100%

G78422806012 3/19/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     44,500.00         45% D 80%

G78422806013 3/20/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. ෙFය!ෙගොඩ , �]මෙ� ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ �.h. ෙපේමදාස මහතාට ස්වයං�;යා සඳහා ස්වයං�;යා 

ආධාර ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     15,000.00         100% I 100%



G78422806014 3/20/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. ෙFය!ෙගොඩ ,�]මෙ�,�ව!Xර අංක 

251/1 ² ප�ංp එ�.�.සY! පභා මහ�_යට ස්වයං�;යා ආධාර ලබා 

`ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

H78431106015 4/11/2017

අත�නග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 252,මැදල!ද 

ව�ත,ෙබෝපැ�ත,ඌරාෙපොල ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ලR� 

ධ:මව:ධන මහතාට Kවාස ආධාර  ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,982.00         100% I 100%

H78452306016 4/20/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 124/²,�වර පාර ,�හා�ය 

ප�ංp �.එ .එ . ෆ³� මහතාෙZ Kවස ඉ��j! �ෙවන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     249,472.88       100% I 100%

H78452306017 4/27/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� අ�තනග�ල පස්යාල 

මා:ගෙP ෙවල ෙගදර ව�ෙහේන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

Ö<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

H78431106018 4/27/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සදහා Kවාස ආධාර ලබා `ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,969.00       100% D 80%

G78422806019 4/27/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

ස්වයං �;යා ආධාර ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

H78452306020 5/17/2017

අ�තනග�ල rරාම.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ර!ෙපොVණගම Kවාස 

ෙයෝජනා ]ෙරොමෙP ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

600,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     113,211.33       19% H 100%

H78435206021 6/2/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ව9රා��ල 

ෙකො!ගස්ව�ත ගාමෙP ගාම සංව:ධන ස_� ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     699,957.86       100% I 100%

H78452306022 6/9/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙදබහැර x ජනන!දාරාම 

Eහාරස්ථානයට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

350,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     273,756.68       78% H 100%



H78452306023 6/28/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 

එ�ල]කල,හZග�ල ෙ ප� Zෙලෝව�ත එස්.�.කමලවංශ 

මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.
249,827.20         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H78452306024 7/4/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� Knටඔ◌ුව 

ෙහොරෙගො�ලාගම ෙපො9 ජන මාවෙත! හැ< යන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     398,414.00       100% I 100%

H78452306025 7/4/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� �හ!�ර  ව�ත 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     597,491.50       100% I 100%

H78452306026 7/7/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�වස්ෙගොඩ 

මා:ගෙP ග�වලෙගොඩ පෙ@ශය හරහා �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H78452306027 7/7/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙබෝපාගම ෙදොරංක!ද 

හරහා �ව!වැ�ල - KnටWව පධාන මා:ගෙP 18 වන ;ෙලෝ zට: 

ක�ව අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78452306028 7/10/2017

අ�තනග�ල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ෙබෝපැ�ත ප@ෙදsය 

අ"� මා:ගෙP ජය!ත ර�නk� මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H78452306029 7/10/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඌරාෙපොල ප�Vඔ◌ුර 

උ�ගංඇ�ල ෙව�යාය අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     199,673.40       100% I 100%

H78452306030 8/8/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කහෙටෝEට 

�ij Kසා  මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

415,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H78452306031 8/8/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කහෙටෝEට 

Vරවලාන ෙ�ක�ය අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

435,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



H78452306032 8/8/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� බප/ග  අ� 

බ@�යා Eද�ාලය අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

H78452306033 8/14/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �හා�ය �ස්R  Eද�ාලය �Eg  

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

765,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452307001 4/3/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ගෙ ��ල ෙපොRkය පාෙ: 9�ගැ�S 

මාවෙ� ෙවල පgකර ක!ද �9ෙ! දVS ගලijයාව ගාම ෙසේවක 

කා:යාලය ඉ���ට ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78431107002 4/3/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 50/134, ��තල��ෙගොඩ, 

ය]කල ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ~.ඒ gග� Eෙ½kංහ මහතාට Kවාස 

ආධෘර දව� ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,973.00         100% I 100%

H78431107003 4/3/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 121/1, Eකමආර~p මාවත, 

ය]කල ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ!.ඒ. Xෂ්පVමාර මහතාට Kවාස 

ආධෘර දව� ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 49,973.00           49,973.00         100% I 100%

H78452307004 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� �එගහෙගොඩ මැ� �න පළ�වන 

ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% O 0%

H78452307005 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 243/ඒ,පහළ ඉW�ෙගොඩ,බටiර 

ගාම Kලධා< වසමට අය� �නගල ස�� මහතාෙZ Kවස අසR! 

�ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% O 0%

G78422807006 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ජනතාවෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,999.75         100% I 100%

H78431107007 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 219,පරක!ෙදsය ,ඉW�ෙගොඩ 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.ඒ.කමලාව¡ මහ�_යට  ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     19,993.00         100% I 100%



H78431107008 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 86/1,පහළයාෙගොඩ,ගෙ ��ල  

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එස්.එ!.ෙ].මහෙ�ක  මහ�මාට  Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     19,997.00         100% I 100%

H78431107009 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 372/ඒ ෙකොස්i!න ,ගෙ ��ල 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .ඒ.උදයVමාර  මහ�මාට Kවාස  ආධාර 

ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     19,997.00         100% I 100%

H78431107010 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 386, ෙකොස්i!න ,ගෙ ��ල 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Î.ෙ].ෙ½�! ෙනෝනා මහ�_යට Kවාස  

ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     19,900.00         100% I 100%

H78431107011 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 164/ඒ.ඔ�ෙතොට.ග පහ ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ ආ:.ෙ].එ .gන!දා මාලa  මහ�_යට Kවාස  

ආධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     9,976.00           100% I 100%

H78431107012 4/6/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 131/ඒ.ඔ�ෙතොට.ග පහ ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ ආ:.ඒ.ච!දa මහ�_යට Kවාස  ආධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     9,976.00           100% I 100%

H78431107013 4/11/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 16/Î,ෙමො�!න ය]කල ප�ං~ 

අ� ආදාය ලාÌ gරංග Uරkංහ මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     19,995.00         100% I 100%

H78435207014 5/22/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙහේ�ට��ල ක� 

ෙකො�ව පජා ශාලාව සංව:ධනය ;<ම.

1,060,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     1,060,000.00    100% I 100%

H78431107015 5/30/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය�  අ� ආදාය ලාÌ! සදහා Kවාස 

අධාර ලබා `ම.-1

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422807016 5/30/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp  අ� අදාය ලා�! සදහා ස්වයං 

�;යා ආධාර ලබා `ම.-1

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



H78452307017 6/15/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පහළ යාෙගොඩ මාෙහේනව�ත හා ඉහළ 

යාෙගොඩ යා ෙකෙරන මාෙහේනව�ත ආරාම පාර ඉහළ යාෙගොඩ 

ෛශලw බාරාම මාවෙ� මැ!Tස් මහතාෙZ Kවස අසR! යන 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම
400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% O 0%

H78452307018 6/21/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ග පහ නැ9!ග�ව 

වනාත »U ෙපෙ:රා මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452307019 6/21/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙබො�ලන උ"ර 

ෙපො�ගහව�ත කම� මහතාෙZ Kවස ඉ���j!  �ෙවන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

G78422807020 7/3/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ග පහ 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක.17එෆ්,ෙදKය පාර,ෙබො�ලත,ගෙ ��ල i ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ එ~.h.ෙසෝමලතා මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස අeෙFv මහන මැ°ම] 

හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% O 0%

H78452307021 7/19/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ග පහ අ»�ගම  

ඉහලගම ග  මා�  ෙපො9 අ"� මා:ගෙP පැ� බැ ම] ඉ� ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                   0% O 0%

H78422907022 7/21/2017

ග පහ �ස්´]කෙP zග�ව ෙරෝහෙ� අබල!ව පව�න ෙටොR සහ 

ෙරෝද X� 05 ] අ��වැTයා ;<ම

147,409.60         අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ -                     147,409.60       100% I 100%

H78452307023 7/31/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ඇඹර»ව උ"ර 

ෙබRම�  උයනට �Eෙසන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452308001 2/20/2017

ජා ඇල rරා .ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� බ�ව�ත ෙපො�ෙහේන ජය 

මාවෙ� 

 

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� බ�ව�ත ෙපො�ෙහේන ජය 

මාවෙ� අ"� මා:ගෙP ෙකොටස] සංව:ධනය 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     198,029.08       99% I 100%

H78452308002 2/20/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ව�ෙපොල Uරර�න මාවෙ� 

(ෙ�E� ස�ම! මාවත) සංව:ධනය ;<ම.

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     411,943.35       92% I 100%



H78452308003 2/20/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� Kව!දම කැටවල හ!�ෙP නාන 

¦ද අසල අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     149,752.13       100% I 100%

H78431108004 2/22/2017

ජා ඇල පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදය ලා� X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස 

ආධාර ලබා `ම. I අ�යර

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     149,989.30       100% I 100%

G78422808005 2/22/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාෙF K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ  කා!තාව!ට hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00       100% I 100%

H78452308006 3/15/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කදාන උස්ව�ත ෙපො9 

අ"�  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     1,459,717.61    97% I 100%

H78452308007 3/17/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP කඳාන බාලÏ�ය මාවත හා 

කඳාන සා!ත ම�යා මා:ගය යා කරන ෙවල මැද පාර ෙකොටස] 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H78431108008 3/17/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙනො 194/2, K�_s 

මාවත, බ�ව�ත, රාගම ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එස්.එ .gමනදාස 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

H78431108009 3/17/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙනො 110/y, බ�ව�ත, 

රාගම ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ, ව�ෙZ ම�� රස!ත< පනා!9 

මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

H78431108011 3/20/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 10/7, ෙසෝ_ස් මාවත, කල එ¦ය 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ඊ.ඇ!ට! ච_!ද k�වා මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

H78452308012 5/29/2017

ජා ඇල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ආKයාක!ද �Eg  ප�මග 

ෙපො9 අ"� මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



H78452308013 6/5/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� කදාන නාෙගොඩ ෙමොරාව�ත 

ෙF�ලව�ත ෙකළවර ප@_� මහ�_යෙZ Kවස අසR! �ෙවන 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

240,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452308014 6/5/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� කදාන ෙමොරාව�ත "!වන 

ප�මෙZ දVණට ඇ� "!වන හරස් ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452308015 6/5/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� බ�ව�ත නාරංෙගොඩපා�ව  

E�ත මාවෙ� �ණෙසේකර ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452308016 6/9/2017

ජා-ඇල ප.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙහ�ෙn½ පා] ෙදවන ප�මග පළ� 

වමට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,500,000.00      1,469,816.60    98% I 100%

H78431108017 6/21/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලා�! 

සදහා Kවාස ආධාර ලබා `ම.- 2

200,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452308018 6/21/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� නාෙගොඩ �@ධ N 

ස්නාවක �වා  �K9!ෙZ ෙදF මැ9රට පEශ්ට වන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78452308019 6/22/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� රාගම ෙrරල!ද වැව 

අසR! ඇ� ජය xගම පාෙ: ෙ:� පාර අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

278,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308020 6/23/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� Kව!දම �]ගහ�ල 

��ව�ත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

275,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308022 6/23/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� රාගම කැටෙZව�ත 

ෙ@වමාතා g�වමට ව  පk! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම.

283,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



H78452308023 6/23/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කැටෙZව�ත 

ඇ!ටa k�වා ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

152,500.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308024 7/4/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� නැෙගනiර 

නාරංෙගොඩපාඑව ෙජෝ! Ö�ස් Kවාස සං;:ණයට යාබද ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308025 7/4/2017

ජ ◌ා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP රාගම වැR��ලෑව පධාන 

මා:ගයට ස බ!ධ ෙරොෂා! හා�ෙවයා: අසR� �ෙවන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308026 7/31/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක   ෙකොnඨාශයට අය� රාගම,ෙrරල!ද 

ආKයා ක!ද පාර අංක 573 Kවස අසල ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308027 8/1/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙකොnඨාශයට අය� බ Tෙගොඩ ෙකො�ෙකො�ව 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308028 8/15/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� රාගම ෙපොTUVWර ෙෂ�ට! 

මහතාෙZ කඩය අසR! ඉ��යට �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

120,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308029 8/15/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� රාගම ෙrරල!ද අඑ� මාවත 1 

වන  ෙපො9 අ"� මා:ගෙP අවසාන ෙකොටෙසේ vහා! මහතාෙZ Kවස 

අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

167,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452308030 9/14/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙපො��j�කලාන ජය 

මාවත 4  ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

900,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78431109001 3/20/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 11, ප:k ඩයස් මාවත, මාෙබෝල 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙතොටග�වෙZ Kම� මහතාට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,680.00         99% I 100%



H78452309002 3/20/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP වැRසර, ෙසො�සා ව�ත, Eහාර මාවත, 

පල� අ"� පාර ෙකො!�n ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     368,703.10       92% I 100%

H78452309003 3/20/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙහේ;�ත, ලය!ස් ]ල� අසළ, 

ෙකො]ෙn! මාවත සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     397,505.54       99% I 100%

H78431109004 3/20/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP උස්වැටෙක�යාව, 122/ඒ ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ h.ඒ. අ_ල එස්පkඩස් මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 49,500.00           49,500.00         99% I 100%

H78431109005 3/20/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP මාෙබෝල, �"රාජ මාවත, අංක58/4y 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .එෆ්.හාජරා මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා 

`ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 49,680.00           49,680.00         99% I 100%

H78452309006 3/20/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙහොරෙප, ගැ�S �ඩා �jය 

අසළ මා:ගය ෙදපස සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     395,817.78       99% I 100%

H78452309007 3/20/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ß!ෙක!ද, නැyvය 

ෙසබස්�ය! �� මහතාෙZ Kවස අසළ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     396,493.31       99% I 100%

H78431109008 3/20/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 299,115.00         299,115.00       100% H 100%

G78422809009 3/20/2017

ව�තල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ස්වයං�යාවල Kරත හා 

Kරත Uමට අෙr]ෂා කරන අයට ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% B 35%

H78431109011 5/19/2017

ව�තල පා.ෙ� ෙකෝnඨාශෙP, අංක : 35/06, අට ෙපොල ව�ත, 

හැඳල ,ව�තල. ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එස්.ගෙ!ෂ! යන අයෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     74,520.00         99% I 100%



G78422809012 7/3/2017

ද�@�තාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක rරාෙFශෙP ව�තල 

rරාග.ෙ�.ෙකො.අංක. 653/1, "�ෙFෙගදර, රාගම i ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ එ~.එ .Kරංජලා ම�කා!� මහ�_යෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස මහන Ò� 5 

ඕවෙලොZ මැ°ම]    ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% O 0%

H78452309013 7/3/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙහොරෙr k�ව:ධන 

පාෙ: kට ෙහොරෙr k�ව:ධන පාෙ: ව පසට ඇ� පාර යා කරන 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452309014 7/12/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP X�9ගම ජයg�ය ෙF�ල 42 

ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

H78435209015 8/8/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශට අය� හැදල �Â�ගස්යාය 

ෙපො9 අ"� පාෙ: කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78452309016 8/8/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� හැදළ  වැල!ට�!ස් 

ගා�!ස් i වට රN  පාර ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78431109017 9/19/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 77/3, ෙතො�පල පාර, වැRසර, 

රාගම  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එස්.එ .�ව!�කා _යට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% I 100%

H78452310001 3/19/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකො. අය� ]ලැk] UF  ෙටරස්  ෙපො9 අ"� මා:ගෙP 

ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     539,207.00       98% I 100%

H78431110002 3/20/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

1,100,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422810003 3/20/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ප�ංp ස්වයං�;යාලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



H78431110004 3/20/2017

 මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස ආධාර ලබා 

`ම

300,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% H 100%

G78422810005 3/20/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ස්වයං�;යා වල K�" X@ගල�! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% H 100%

H78452310006 3/20/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP කඩවත - රාගම පධාන මා:ගෙP 

ඉ�ෙව_! පව�න අeෙFÆ මා:ගය හා ග� ඒද ඩ ප!සල පාර 

අතර වමට ඇ� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     337,395.15       84% I 100%

H78452310007 3/20/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙයෞවන මවෙ� “ලi� ෙ]ට:ස්“ 

අස-! ඇ� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     358,775.05       90% I 100%

H78452310008 6/12/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කඩවත බ ඩාරව�ත 

උ"ර ෙපො9 අ"� මා:ගෙP (ෙසේර මාවෙ�) මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78431110009 6/12/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422810010 7/1/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP මහර 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක78,කහටාන ෙහේෙ!ගම i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ඊ.�.එමR! මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස අeෙFÆ මහන මැ°ම]  හා ඊට අදාල 

අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431110011 6/16/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ!  

සදහා Kවාස ආධාර ලබා `ම.-1

250,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452310012 6/21/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කඩවත ද��jය Xරාණ ජයg!දරාරාම  

Eහාරස්ථානයට �Eෙසන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



H78452310013 6/22/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ගෙ ��ල පාර  ජයwම 

හා�ෙවයා: අසR! වමට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     289,035.60       96% I 100%

H78452310014 6/22/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� �ෙZෙගොඩ Kෙ °කා 

හා�ෙවයා: අසR! දVණට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452310015 8/1/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨායට අය� කැ!දRය@ද 

පා»ව,මහව�ත 15 වන ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452310016 7/12/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� 290/A 

ඇjෙකෙහ�ග�ල බටiර ගාම Kලධා< වසමට අය� kයඔලාගහ�ල 

ෙපො9 අ"� මා:ගෙP මැද ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.(ෙකො�E! 

k�වා මහතාෙZ Kවෙසේ kට R!ට! මහතාෙZ Kවස ද]වා ඇ� 

මා:ගය)
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78452310018 8/8/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකො.කඩවත ;��ලවල නැෙගනiර ෙපො9 මාවත 

සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

H78431110019 8/11/2017

මහර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.-2

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% O 0%

H78452310020 8/23/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ඇ�ෙ@Kය 

බ ඩාරනායක මාවත 6 වන ප�මග �9 මැ9ර සzපෙP kට ඉ��යට 

�ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% C 60%

H78431110021 8/23/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලා�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. -3

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% O 0%

H78452310022 9/11/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයෙP Xව]වැjය ගාම Kලධා< 

වසමට අය� එ]ස� මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%



H78452310023 9/22/2017

මහර පා@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කැ!දRය@ද පාඑව උ"� 

ගාම Kලධා< වසමට අය� අ»ෙබෝගහව�ත ෙදවන හරස් ප�මග 

ෙපො9 අ"� මා:ගය හා එය ස බ!ධ වන මා:ගෙP සංව:ධනය 

ෙනොකල �� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452310024 10/4/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� බටපත පාෙ: kට 

උ��ල ද]වා ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

H78431111001 3/19/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකො. අය� අ� ආදාය ලා� X@ගල�! හට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම. 2

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

H78452311002 3/19/2017

ෙදො ෙප පා.ෙ�.ෙකො. අය� 401/² නාර පල බ�ෙහේන කන�ත පාර 

පළ�වන ෙපො9 අ"�  මා:ගය ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     550,000.00       100% I 100%

H78431111003 3/19/2017

ෙදො ෙප පා.ෙ�.ෙකො. අය� අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැ!Uමට අවශ�  Kවාස 

ආධාර ලබා `ම - 1

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     147,206.00       98% I 100%

H78452311004 3/19/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකො. අය� තරාළ �!;ඳ ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% Q 0%

H78431111005 3/19/2017

ෙදො ෙප පා.ෙ�.ෙකො. අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ Kවාස ඉ�;<  සඳහා 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම -  3

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

G78422811006 3/20/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකො.අය� අ� ආදාය ලාÌ ජනතාවෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා  ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම.-I

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

G78422811007 3/30/2017

ෙදො ෙප පා.ෙ�.ෙකො. අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ! සදහා ස්වයං �;යා 

ආධාර ලබා `ම .2

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%



H78431111008 6/16/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! 

සදහා Kවාස ආධාර ලබා `ම.-4

250,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% D 80%

H78452311009 6/21/2017

ෙදො ෙප පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක��jය කන�ත ඉ���ට 

සXගහව�ත ෙපො9 මා:ගය අසල පැ� බැ ම ඉ±;<ම

1,073,671.00      ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78452311010 7/3/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය�  අංක 411, පා»ගම 

බටiර ස බ!ධrෙප�ම ෙපො9 අ"� මාවත සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     500,000.00       100% I 100%

H78452311011 7/3/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� අංක 

383,මැ@ෙ@ගම, අරRය උයන ෙපො9 අ"� මා:ගය (�ව! මාවත ) 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     500,000.00       100% I 100%

H78452311012 7/6/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  ම ඩාවල iළ�ය!ව�ත 

gසාන Ë_ය හරහා ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     498,132.00       100% I 100%

H78452311013 7/6/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ව"රගම , ෙකො_ළව�ත 

මා:ගෙP දVණට හැෙරන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධවය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     493,455.00       99% I 100%

H78452311014 7/13/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඉ9�ග�ල 

ෙකො_�ලාව�ත ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G78422811015 10/31/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාෙF K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr 0% O 0%

H78452312001 2/22/2017

wයගම පා .ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� මාවරම Tය හ!�ෙP kට 

�]වල හ!�ය අතර ෙ].ආ: ෙපෙ:රා මාවෙ� දVණට ඇ� ෙප◌ා9 

අ"�  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     550,000.00       100% I 100%



H78452312002 3/20/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ෙගො» මහර gස!ත මහතාෙZ Kවස 

අසළ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     400,000.00       100% I 100%

H78431112003 3/20/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     99,935.00         100% I 100%

H78452312004 3/20/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 103/17/², ම��Eල පාර, 

ෙගෝනවල(බ.ප.) ප�ංp gන!ද පනා!9 මහතාෙZ Kවස අස¦! යන 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     365,264.19       91% I 100%

H78452312005 3/20/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙබො�ලෑගල Eජයාරාම පාෙ: 

ෙවෙ�කෙ� ෙපෙදස අසR! යන gග� ච!දන මහතා ඇ"� Kෙවස් 

වලට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% Q 0%

H78431112006 6/12/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� අ� ආදාය ලාÌ! 

සදහා Kවාස අධාර ලබා `ම.

900,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422812007 6/12/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙකොnඨාශයට අය�  අ� ආදාය ලා�! සදහා 

ස්වයං �;යා ආධාර ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

H78452312008 6/16/2017

wයගම  පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� මාෙකොළ උ"ර _i9 

ෙපො9 අ"� මාවත සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452312009 6/30/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� අංක 464/3 උලijවල 

ම�වාන ප�ංp සා²: {ෙසේ! මහතාෙZ Kවස ඉ���j! �ෙවන 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452312010 7/31/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP යබර»ව අංක 240 Kවස 

අස³! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය Ö<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%



H78452312011 8/1/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය�  ෙනො.38 kයඹලාෙr 

ව�ත ,ෙද�ෙගොඩ ප�ංp gK� මහතාෙZ Kවස අසR! ඉ��යට 

�ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

H78452312012 8/1/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� kයඔලාෙr ව�ත 

උදාර මාවෙ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

G78422813001 3/20/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකො. අය� අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධෘර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

H78431113002 3/20/2017

කැලsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! 15 

ෙදෙනV සඳහා �.20000 බැv! Kවාස ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     279,445.00       93% I 100%

G78422813003 3/20/2017

කැලsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP ප�ංp ස්වයං�;යාලාÌ! 5 ෙදෙනV 

සඳහා �.20000 බැv! ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     69,990.00         70% C 60%

G78422813004 4/20/2017

කැලsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 1057/²3,වැT ක!ද හරස් 

පාරල  {S�jයල ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .ඒ.y. °ෆාa 

මහ�_යට ස්වයං �;යා ආධාර ලw `ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     30,000.00         100% I 100%

G78422813005 5/31/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� අ� ආදාය ලාÌ නාලa 

රාජප]ෂ මහ�_යට ස්වයං �;යා ආධාර ලබා `ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% B 35%

H78452313006 6/21/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ;�බ�ෙගොඩ ගැ�S මාවෙ� සමÐ 

ප�මඟ ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

G78422813007 7/3/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP කැළsය 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක.79,�ංග�ෙගොඩ කැළsය i ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ෙ < <ටා ෙෆො!ෙසේකා මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස පහ!�ර ඇඹ<ෙ  

මැ°ම],පහ!�ර පැකn ;<ෙ  මැ°ම] හා ඊට අදාල අ�දව�ය! 
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% O 0%



H78452313008 7/28/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකො. ;�බ�ෙගොඩ ගැ�S මාවත සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% D 80%

G78422821001 3/8/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලා�!ෙZ hවන ත�වය 

නංවා³ම සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H78431121002 3/13/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර ලබා `ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H78431121003 3/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක 9/3, ශා!ත ෙසබස්�ය! U�ය, 

ෙකොළඹ 12 i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ ෙමොෙහොම� ඉ:ෂා� {ෙසේ! 

මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,968.00           49,968.00         100% I 100%

H78431121004 3/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක : 31/4, අ]බා� ප�මග, 

ෙකොළඹ 12 i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ එ . එ!.එ . ෆ:හා! යන 

අයෙZ  hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,971.00           49,971.00         100% I 100%

H78452321005 3/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙකොළඹ 10, මරදාන, ෙමොi�! 

මස්�@ පාර, අංක : 52/3 ස්ථානෙය! �Eෙසන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

122,386.25         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H78452321007 3/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙකොළඹ 10, මරදාන, ෙමොi�! 

මස්�@ ප�මග පාර  අංක : 65/1,  ස්ථානෙය! �Eෙසන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

105,886.25         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H78452321008 3/22/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 101 ව�ත, zරාKයා Uåය, 

ෙකොළඹ - 12 i පෙFශ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

146,288.25         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H78431121009 3/22/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ  hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර 

ලබා`ම. - ii

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     98,325.00         98% O 0%



H78431121010 3/24/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 89/52 B, ජ බටා U�ය, 

ෙකොළඹ - 13 i  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එස්.gම� යන අයෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431121011 3/24/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 244/25 B, මැෙස!ජ: U�ය, 

ෙකොළඹ - 12 i  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ×යද:ශa Kර!ජ! යන 

අයෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431121012 3/24/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 52, සාEයා ප�Rය පාර, 

ෙදමටෙගොඩ i  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ��ත මා යන අයෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422821013 3/27/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙකොළඹ - 13, ෙලෝV: U�ය, අංක : 

44/4A i ප�ංp ස්වයං�;යාෙF K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත 

අ� ආදාය ලාÌ ආ:. gෙ:ෂ් Vමාර මහතාෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 48,598.00           48,598.00         97% I 100%

H78452321015 3/27/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP,  ෙකොළඹ -13, ෙජෝ:½ ආ:.k�වා 

මාවත, 343 ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදiවල 

ග�;ස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452321016 5/22/2017

ෙකොළඹ ප.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ෙකොළඹ 12, මැෙස!ජ: U�ය, අංක 

116 ව�ත පෙFශ මා:ගයට,Vnjග� අ�ලා, මළනල ප@ධ�ය හා 

කා� ප@ධ�ය  ප�සංස්කරණය ;<ම.

253,711.75         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H78431121017 6/2/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම. - 03

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422821018 6/2/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

ආධාර ලබා`ම. -02

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H78452321019 6/2/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙකොළඹ 02 ස්�ව� U�ෙP අංක 

42/31 kට අංක 42/31/B ද]වා මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 543,803.75         543,803.75       99% I 100%



H78431121020 6/13/2017

ෙකොළඹ පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

Kවාස ඉ�;<ම සඳහා Kවාසාධාර ලබා `ම. - 04

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422821021 6/13/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා 

ආධාර ෙලස මහන මැ°! ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H78452321022 7/20/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙකොළඹ - 02, වෑක!ද පාර අංක 58 

දරණ ෙපො9 ව�තට ගම! කරන ෙපො9 මා:ගය Vnjග� අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 430,161.00         430,161.00       86% I 100%

H78452321023 9/8/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙකොළඹ - 10 මාRගාව�ත ෙපෙදස 

අංක 151/D6 දරණ ස්ථානෙP kට ජල ටැං;ය ද]වා මා:ගෙP ප�ක 

ස්ථානය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H78452321026 8/16/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො.ෙP ෙකොළඹ 12 අ]බ: ප�මග 31 ව�තට 

�Eෙසන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

171,727.50         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

H78452321027 9/11/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙකොළඹ 12,අ�9� හ_� E�ය,අංක 23 

ව�ත ෙප ෙFශ මා:ගයට Vnjග� ඇ�Rම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

G78422821028 11/14/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ස්වයං�;යාෙF K�" හා ස්වයං�;යාෙF 

KරතUමට අෙr]°ත අ�ආදාය ලාÌ!හට ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා `ම. - 05

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

G78422822002 5/24/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස මහන මැ°! ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% O 0%

H78452322003 5/24/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, වැ�ල �jය, 

;�ත ප{ව, ෙපො�ව�ත අංක 67/14/28 kට 67/14/20 ද]වා ඇ� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     -                   0% H 100%



G78422822004 5/29/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, වැ�ල �jය, ෙසේදව�ත, 

අංක : 214/4,62 i ප�ංp ස්වයං�;යාෙF K�" ෙහෝ KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ �. කKමල: යන අයෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     37,624.00         75% I 100%

H78452322005 7/4/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, 4 වන ප�මඟ අංක 35/60 

ෙඩොන�ෙපෙ:රා මාවත ෙකොiලව�ත ද]වා ඇ� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     -                   0% A 10%

G78422822006 8/8/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ෙකොෙලො!නාව 

පා.ෙ�.ෙකො.  ෙනො.368/3,රද!ව�ත ෙකොjකාව�තi ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ g_තා ෙපෙ:රා  මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස ඔවාලාZ මැ°ම] ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452322007 9/29/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙමෙගොඩ ෙකොෙලො!නාව රා{මK 

මස්�@ ෙ@වස්ථානය ඉ���ට පාර සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

H78452323001 3/16/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, නාවල 5 වන ප�මඟ අංක 

65/6/A Kවස kට අංක 65/14 Kවස ද]වා ¾ ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

x 

ජයව:ධනXර 

ෙකෝnෙn මහ 

නගර සභාව 436,387.50         -                   0% B 35%

H78431123004 3/16/2017

x ජයව:ධනXර   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:57, බැ@දගාන පාර, 

�ටෙකෝnෙn i ප�ංp ඒ.ද:ශන Kශා!ත ෙපෙ:රා මහතාට Kවාස 

ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස අධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     10,750.00         54% D 80%

H78431123005 3/16/2017

x ජයව:ධනXර   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:38, ස�ෙද@U මාවත, 

ඇ"�ෙකෝnෙn i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ �. නR! ���] ෙපෙ:රා 

මහතාට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

H78431123006 3/16/2017

x ජයව:ධනXර   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:38/1/1, ස�ෙද@U 

මාවත, ඇ"�ෙකෝnෙn i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ �.ච �ක ස ප� 

ෙපෙ:රා මහතාට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

H78431123007 3/16/2017

x ජයව:ධනXර   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:64/1, 9 වන ප�මඟ, 

ඇ"�ෙකෝnෙn, ෙකෝnෙn i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ  �ෙරෝ! 

ධ _ක මහතාට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%



H78452323008 3/22/2017

x ජයව:ධනXර - ෙකෝnෙn මහ නගර සභා බල පෙ@ශයට අය� 

ෙහෝr එ!ට:ප�සස් ඉ���ට ක!දව�ත පාර ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

600,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G78422823009 6/7/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP x ජයව:ධනXර 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක38/62 gභසාධක මාවත,බැ@දගාන,�ටෙකොnෙni 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .�.දයාව� �ණර�න මහ�_යෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාරය] ෙලස මහන 

මැ°ම] හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452323010 8/9/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ඇ"� ෙකෝnෙn 09 

වන ප�මඟ  සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

x 

ජයව:ධනXර 

ෙකෝnෙn මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% O 0%

G78422823011 10/11/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකො., අංක 31/1, ෙ@වාල පාර, පාෙගොඩ, 

�ෙZෙගොඩ i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ Î.ෙ].චම� ඉෙනෝකා බ ඩාර 

මහ�_යට ස්වයං�;යාආධාර ෙලස ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

35,300.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

H78431124005 2/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. -i

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78452324002 8/9/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ"�v�ය, ව�ගම, අට අ�S 

ක!ද අංක 393/6 Kවෙසේ kට අංක 393/10 Kවස ද]වා ඇ� ෙපො9 

අ"� මා:ගය   ෙකො!�n අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     463,018.20       93% H 100%

H78452324004 2/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, මාලෙ� _iY මාවෙ� අංක 47 

දරණ රාK මහ�_යෙZ Kවෙසේ kට අංක 47/3 දරණ රංග මහතාෙZ 

Kවස ද]වා ¾ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     284,748.45       95% H 100%

G78422824006 3/8/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ ජනතාවෙZ hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431124007 3/8/2017

ක�ෙවල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. - 02

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     149,730.00       100% I 100%



G78422824008 3/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ ජනතාවෙZ hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම. - 02

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452324009 3/8/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙහෝක!දර සමÐ මාවෙ� 

ෙකො�E! ෙපෙ:රා මාවෙ� ෙවල ආ�ත මා:ගෙP පැ� බැ ම සෑ`ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% C 60%

H78431124010 3/8/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක 90/5 y, Eහාර මාවත, 

ක�ෙවල i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ Kශා!� ර�නායක මහ�_යට 

Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% I 100%

H78431124011 3/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 108/A/3, ඇW�ගම, රණාල i 

ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ ඉ!දාK ක»ෙZ මහ�_යෙZ hවන ත�වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවාසාධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431124012 3/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. - 03

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     100,000.00       100% I 100%

H78452324013 4/5/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ක�ෙවල, වැREට Eහාර මාවෙ� 2 

වන ප�මෙ� ජයෙකොT කඩය අස¦! ඇ� මා:ගෙP gභසාධ ස_�ය 

ෙත] �ෙවන ෙපො9 මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     693,323.37       87% I 100%

H78431124014 4/5/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නඟාk�Uම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර ලබා `ම. 

- 04

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     299,985.00       100% I 100%

G78422824015 4/5/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නඟා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම - 03

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

G78422824016 6/7/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ක�ෙවල 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක265/ඒ, ර�නාරාම පාර,උ"� 

ෙහෝක!දර,ෙහෝක!දරi ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ වස!� ෙහේමමාR 

මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  

ආධාරය] ෙලස මහන මැ°ම] හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



H78452324017 6/9/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බ�තර��ල දVS තලංගම වැව 

පාර ආන!ද මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 800,000.00         775,940.00       97% I 100%

H78452324018 7/20/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වැREට පාෙ: ශා!ත ම�යා මාවෙ� 

අංක 324/C Kවස අසR! ආර භ වන අ"� මා:ගය ඉ!ටෙලො] 

ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     999,970.00       100% I 100%

H78452324019 7/4/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ශා!තාෙලෝකගම 487/ඒ ගාම 

Kලධා< වසෙ  ජයග� මාවත සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

H78452324020 7/20/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, තලංගම දVණ ෙයෝගාශම වටරN  

මා:ගය Kවාස අංද 653 අසR! ¾ ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

140,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452324021 7/20/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, තලංගම දVණ , �ගෙදsය පාර 

Kවාස අංක 344 A Kවස අසR! ¾ ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

340,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452324022 7/20/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, තලංගම දVණ �ගෙදsය මා:ගය 

ළමා gබසාධන ස_� ශාලාව �ij පk! ¾ කාS ප@ධ�ය 

සංව:ධනය ;<ම.

520,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452324023 7/20/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, තලංගම ßනjVWර ජනඋදාන 

ග මානෙP ඇල ඉNර බැ ම සහ මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452324024 9/22/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙP අංක 254 ,බටෙපොත, දVS තලංගම 

බටෙපොත R�නයැ� Kවස ඉ���ට මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා 

සංව:ධනය 

;�ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

H78452324025 8/22/2017

ක�ෙවල පා. ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකොතලාවල පාෙ: අංක.292, 

ඩ�.එ .y.එ~. පනා!9 මහතාෙZ Kවස අසල kට ඉ��යට ඇ� 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



H78431124026 8/25/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙP අංක 344/3/ඒ ,ෙරොබn �ණව:ධන 

මාවත,මාළෙ� ප�ංp එ�. gK� k�වා මහතාට Kවාස ආධාර ලබා 

�ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452325001 3/15/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, තලව"ෙගොඩ ෙහෝක!දර වමට හැ< 

ඇ� අංක 493/B Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 400,000.00         337,680.03       84% I 100%

H78431125002 3/15/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, තලව"ෙගොඩ, ෙහෝක!දර පාර, අංක 

: 275 i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Ï�ය ගමෙZ ගයා! පසංග මහතාෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     48,300.00         97% I 100%

H78431125003 3/15/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, තලව"ෙගොඩ, k�න!ද 

ෙජෝ�කාරාම පාර, අංක : 305i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ච _ 

gEaතා ෙසේනානායක මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,986.00         100% I 100%

H78452325004 3/16/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ජ �ගස්��ල, පැ�Rයාන පාෙ:, 

අංක 94, සැප�  හා කළමණාකරණ ආයතනය අසR! දVණට ඇ� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     395,853.11       99% I 100%

H78452325005 3/16/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ප!K�jය, කැ!දෙහේනව�ත පාෙ:, 

එ]ස� මාවෙ� අංක 12/24/ඒ දරන Kවස අසR! වමට ඇ� ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 210,057.50         189,156.52       95% I 100%

H78431125006 3/8/2017

මහරගම පා.ෙZ.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ�ආදාය ලා�!ෙZ hවන 

ත�වය නඟා k�Uම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර 

ලබා `ම. - 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,776.00         100% I 100%

H78452325007 3/16/2017

මහරගම පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP, මා�ෙවල පාෙ:, අෙ�ර�න 

මහතාෙZ Kවස අස¦! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

H78431125008 3/16/2017

මහරගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:371/5, ෙදපානම, Uර මාවත, 

ප!K�jය i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ එස්. ප�රණෙZ කල�ාණව¡ 

මහ�_යට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,984.00         100% I 100%



H78431125009 3/16/2017

මහරගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:463/1, ෙදපානම, Uර මාවත, 

ප!K�jය i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ Î.එ�.දයාව¡ මහ�_යට Kවස 

ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,320.00         97% I 100%

H78431125010 10/26/2017

මහරගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:163/A, තලව"ෙගොඩ පාර, 

ප!K�jය යන R�නෙP ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ බාල මැsෙ] 

මහ�_යට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% C 60%

H78431125011 3/16/2017

මහරගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:175/15A, g�; මාවත, Uර 

මාවත, ෙදපානම, ප!K�jය i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ ´ශාK 

ල]මාR මහ�_යට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,984.00         100% I 100%

H78431125012 3/16/2017

මහරගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:923/A2, ඇv�Vල මාවත, 

ෙකොnටාව, ප!K�jය i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ ෙ].h.රං�� 

මහතාට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,984.00         100% I 100%

G78422825013 3/16/2017

මහරගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:21C, ෙසේනාeලංකාරගම, 

�වෙනකබා මාවත, _�හාන, ෙකෝnෙn i ප�ංp ².එ~.ඒ.උදයංගa 

ඉ!�කා මහ�_යෙZ hවන ත�වය නඟා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා 

ආධාර  ලබා `ම.
33,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     33,000.00         100% I 100%

G78422825014 3/16/2017

මහරගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:07, රජමහාEහාර පාර, 

�වෙනකබා මාවත, _�හාන i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ 

එ .ඒ.ක�ණාව¡ මහ�_යෙZ hවන ත�වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා ආධාර  ලබා `ම.
33,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     33,000.00         100% I 100%

G78422825015 3/16/2017

මහරගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:23/13, �ටෙF�ල පාර, 

_�හාන, ෙකෝnෙn i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ Î.ෙ½! ඩයස් 

මහ�_යෙZ hවන ත�වය නඟා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර  

ලබා `ම.
33,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     33,000.00         100% I 100%

H78452325016 4/5/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ප!K�jය කන�ත පාෙ:   

“�"_s�ලක ගා:�!ස් “   ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 200,000.00         167,636.09       84% I 100%

H78452325017 4/3/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ප!K�jය Uර මාවෙ� මැදව�ත 

පාරට ඉහR! ඇ� ෙබොර� පාර ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 199,993.54         197,697.98       99% I 100%



H78431125018 4/3/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ප!K�jය, ෙකොnටාව, ෙහොරෙහේන 

පාෙ:, අංක : 1588/1 i  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ රංජ! ප�රෙZ 

මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,970.00         100% I 100%

H78431125019 4/3/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ප!K�jය, කන�ත පාෙ:, අංක : 

746/3A i  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Uරkංහ ආර~pෙZ න!දෙසේන 

ෙපෙ:රා මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස 

ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

H78435225020 6/2/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�Sව පජා ශාලාව සංව:ධනය 

;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% H 100%

G78422825021 6/7/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP මහරගම 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක141,Eනගහෙකො�!න පාර,ෙදපානම,ප!K�jයi 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එස්.ඒ.අ"ල ෙහේම!ත මහතාෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාරය] ෙලස ඔවෙලොZ 

මැ°ම] හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452325022 7/12/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, මාලප�ල ගලEලXර සමනල මාවත 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

H78452325023 8/3/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක 529, ෙපො�ව�ත ගා.K.ෙකො, 

ප�Sව - ෙපො�ව�ත පධාන මා:ගෙP ව�පන  අංක 40ඒ/1 Kවස 

අසR! වමට හැ< යන ෙපො9 අ"� මා:ගය (ෙපො�ව� පාලතවාන 

අසල) සංව:ධනය ;<ම.
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% A 10%

H78452325024 8/3/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො., අංක 528 ප�Sව ගා.K.ෙකො., ප�Sව 

ෙපො�ව�ත පධාන මා:ගෙP ව�පන  අංක 13 Kවස අස¦! දVණට 

හැ< යන ෙපො9 අ"� මා:ගය (�i�  තටාකය ඉ���ට) සංව:ධනය 

;<ම.
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

H78452325025 9/11/2017

 

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ප!K�jය Eර මාවත මා� කඩය 

ඉ���ට අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% H 100%

H78452325026 9/11/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙP කල�ෙගොඩ පැරV  මාවෙ� ආරාම පාරට 

යාබදව දVS ෙදසට ඇ� මා:ගය  සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% O 0%



G78422825027 10/11/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො., අංක 69/19, ගලබඩව�ත පාර, �]මෙ�, 

ප!K�jය i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ 9ලාK Kසංසලා ප�Rයව:ධන 

මහ�_යට ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

24,700.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

H78452326001 6/1/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ර�මලාන ඉ!දෙජෝ� මා:ගෙය! 

හැ< යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

700,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     672,975.57       96% H 100%

H78452326002 7/4/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ජයgමනාරාම පාෙ: අංක 41/4/B 

දරන Kවෙසේ kට අවසානය ද]වා මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො. -                     -                   0% H 100%

H78431126003 8/28/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

දව�ාධාර ලබා`ම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422826004 8/17/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

H78431127001 10/24/2017

ෙදiවල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:236/20, ß� U�ය, ෙදiවල i 

ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ ². gK� වස!ත පනා!9 මහතාට Kවස 

ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     25,000.00         100% I 100%

H78431127002 11/15/2017

ෙදiවල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:21/2A, කEඩාන පාර, ෙදiවල 

i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ h.Î. ච_!ද `පා� ෙපෙ:රා මහතාට Kවස 

ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     -                   0% A 10%

G78422827003 6/7/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ෙදiවල 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක29/113y,x සරණංකර පාර,ක�ෙබෝEල,ෙදiවලi 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.Vgමාව� දාඹෙ: මහ�_යෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාරය] ෙලස �Ö 

මැ°ම] හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431128001 3/8/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නගා k�Uම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර 

ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     149,728.39       100% I 100%



G78422828002 3/8/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ස්වයං�;යාලාÌ!ෙZ hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

H78431128003 3/8/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නගා k�Uම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර 

ලබා`ම. 02

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     299,447.74       100% I 100%

G78422828004 3/8/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ස්වයං�;යාලාÌ!ෙZ hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම. 02

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 97,191.25           97,191.25         97% I 100%

H78452328005 3/8/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, මැ!�ස් ෙ�!i ෙනො:11 දරණ 

Kවස අසR! ආර භ වන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

800,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     797,415.78       100% H 100%

H78452328006 3/16/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, ක�බැ@ද ෙජෝ! ��� පාර, 

හ�ෙතො�ව මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 398,407.39         326,690.30       82% I 100%

G78422828007 6/7/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ෙමොර�ව 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක10/7,gභ සාධක මාවත,එෙගොඩ උයන,ෙමොර�වi 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ `�කා සංhවK මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස කෑම �kන උපකරණ 

කnටලය]  හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431128008 6/7/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  ෙමොර�ව, ල]ෂප�ය ,�wR පාර i 

ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ �ල] රා½ ��ස් මහතාෙZ  hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා 

`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431128009 6/7/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  ෙමොර�ව, ක�බැ@ද, ෙ@වාලපාර, 

අංක : 96 i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ ච!දලතා Vෙ: මහ�_යෙZ  

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452328010 7/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ක�බැ@ද 1 වන ප�මඟ අංක 71/3 

දරණ Kවස අසR! පට!ග!නා අ"�  මා:ගය ඉ�� ෙකොටස 

Vnjග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 436,202.80         419,654.10       84% I 100%



H78452328011 7/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙමොර�වැ�ල �.එ .පනා!9 මාවත 

6 වන ප�මඟ ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

H78452328012 7/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙබො�පන ෙරොට�Xර අංක 11 දරණ 

Kවස අස¦! ආර භ වන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 999,602.25         996,920.25       100% I 100%

H78452328013 7/13/2017

ෙමොර�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�බැ@ද ෙගේල�! 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78431128014 10/11/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP අංක 14/2, gභ සාධක මාවත, 

එෙගොඩ උයන, ෙමොර�ව ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ `r� ×යංකා ��ස් 

මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

H78452328015 11/1/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙමොර�ව ල]ෂප�ය, ද මැ� 

පාර,�]ෂදාන පාථ_ක E9හල  අසR! යන ��පාර අවස! ෙකොටස 

 ග� අ"රා සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452329001 2/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ෙබොරලැස්ග�ව ��ෙවන පාෙර! 

ආර භ වන Eහාර ෙපෙදස  සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     526,185.11       96% I 100%

H78431129002 2/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස 

ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම. - I

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     148,896.80       99% I 100%

G78422829003 2/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ස්වයං�;යාෙF K�" ෙහෝ Kරත 

Uමට අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා ආධාර  ලබා`ම. I

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H78452329004 3/13/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, �¦ය!දල gවාරෙපොල �@ධාෙලෝක 

මාවෙ�, �@ධාෙලෝක Eහාරස්ථානයට ඉ���j! ඇ� ෙව� ෙහවන 

මාවෙ� ෙපො9 අ"� මා:ගය] වන ව�පන  අංක 041/1 දරන Kවස 

අසළ kට ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම.
550,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%



H78431129005 3/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක:16/18, ෙමොêද, �¦ය!දල 

ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ එ~.h.මා� මහතාට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,500.00         99% B 35%

H78431129006 3/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක:45/2, KN!ගම, �¦ය!දල 

ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ ¿.Î.මාj!  මහතාට Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,500.00         99% I 100%

G78422829007 3/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක:88/4/4, සXම�Eලා, ස_Y 

ප�මඟ, මාE�තර, �¦ය!දල ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ සර� Vමාර 

සXත!´ මහතාට ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

G78422829008 3/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, �¦ය!දල, මාE�තර, 

ග මානව�ත පාර, අංක 41/F i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ 

එ .ඒ.y,ෙපෙ:රා මහතාට ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H78452329010 3/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, මV��ව, ෙබෝV!දර �K] 

ගා:ඩ! අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 599,994.08         510,156.55       85% I 100%

H78431129011 3/16/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත�වය නගාk�Uම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැගංUමට අවශ� Kවාසාධාර 

ලබා `ම. - 02

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,550.00           99,550.00         100% I 100%

H78431129012 3/16/2017

කැස්බෑව පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:34/1, බටකැ�තර, මඩපාත i 

ප�ංp අ�ආදෙය ලාÌ අ�ණ ඉ!�ක ෙFලා� ෙපෙ:රා මහතාට 

Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,700.00         99% I 100%

H78452329013 3/20/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, වාසනා උයන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     399,998.61       100% I 100%

H78431129014 3/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ  

X@ගල�!ෙZ hවන ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම. - III

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,000.00         99% I 100%



H78452329015 6/20/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ක�වාවල, aළ මහර, Kසල උයන 

ෙපො9 මා:ගය ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     497,786.03       100% I 100%

H78452329016 6/20/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ක�වාවල, aල මහර ඉg� උයෙ! 

කමK ෙපේමkංහ මහ�_යෙZ Kවස අසR! ආර භ වන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     93,368.46         93% I 100%

H78452329017 4/16/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ෙබෝV!දර පරම ධ ම Eහාරය 

ඉ���ට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     365,369.86       91% I 100%

H78431129018 4/16/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 146/1, ශමදාන මාවත, 

හ��ට, ෙපො�ගස්ඕEට.  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ]. ෙපේමk� 

මහතාෙZ  hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00         100% I 100%

H78431129019 4/16/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 582/2,Eජය මාවත, උ"� 

මා ෙr, �¦ය!දල  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ සලම! Eකමර�න 

මහතාෙZ  hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00         100% I 100%

H78431129020 4/16/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 123/A, පරණ පාර, 

ෙබෝV!දර, �¦ය!දල.  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ:Sකා `පාK 

ෙසෝලංආර~p මහ�_යෙZ  hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස 

ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00         100% I 100%

H78431129021 4/20/2017

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 73/25, එක�" මාවත, 

මාE�තර, �¦ය!දල  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.Î.gK� ජයමා!න 

මහතාෙZ  hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00         100% I 100%

A78422129022 6/1/2017

�¦ය!දල කාෆ්nලංකා අෙලEසල සංව:ධනය ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ 0% O 0%

G78422829023 6/7/2017

�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP කැස්බෑව 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක12/²,හැTගමi ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.�ලකා 

ච!දලතා මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස සමාන� මහන මැ°ම],ෙර� හා ඊට අදාල 

අ�දව� ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



H78452329024 7/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙබොරලැස්ග�ව 10 කSව පාෙ:, 

උස්ව�ත පාෙ: ෙකළවර කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය 

;<ම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     450,154.85       90% I 100%

H78452329025 7/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, හ��ට, පාස� මාවෙ� අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

H78452329026 7/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, මාE�තර, ස_Y ප�මෙ�, පළ� 

ප�මඟ ෙකළවර ෙකො!�n කර සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% A 10%

H78452329027 7/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, හැTගම අ»�පාර දVSපසට ඇ� 

ෙදවන අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452329028 7/4/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, හැTගම අ»�පාර දVSපසට ඇ� 

හතරවන අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452329029 7/20/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙමොරඇඳ, "�ෙFව�ත ෙපො9 

මා:ගය ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452329030 7/20/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, මහරගම 341 �¦ය!දල පාෙ: 

kkලව:ධනාරාමය Eහාරයට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452329031 7/28/2017

කස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො. ද ෙr කන�ත පාර සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452329032 7/26/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙබොරලැස්ග�ව, ක�වාවල 

ස@ධාන!ද පාෙ: හ�වන ප�මඟ (�{S ෙමෝට:ස් අසළ) 

සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     -                   0% A 10%



H78452329033 7/31/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, වෑවල ෙ@වාන!ද මාවත ස$පකාර 

මාවෙ� සමරෙකෝ! ව�ත අ"� මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452329034 7/31/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ජWරRය ¯�වල පාර 03වන මාවත 

ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452329035 7/31/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, බංගලව�ත Uර මාවත ඉ!ටෙලො] 

ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452329036 8/2/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ගලබඩව�ත 3 වන ප�මග කාSව ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H78435229037 8/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො. ජWරRය  වැව ඉහළ පාර කාS ප@ධ�ය 

Kහා� ච_!ද මහතාෙZ  Kවස අසල kට ඉ��යට සකස් ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452329038 8/14/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො., ෙබොරලැස්ග�ව, වලFව�ත පළ� ප�මඟ 

ෙබොර� පාර සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 0% O 0%

H78452329039 8/14/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො., වෑවල ක�ෙපොලයාව�තට අය� ඉඩෙ  

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

H78452329041 10/12/2017

කැස්බෑව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ඇ�Fවල 581/ඒ, බටiර 

ගාම Kලධා< වසෙ  ෙවද මාවත තාරදමා සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% O 0%

H78452330001 3/13/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ම�ෙ�ෙගොඩ Kවාස සංÖ:ණෙP, 

පධාන �ඩා �jයට යාබද රණE� ෙරෝහණ මාවත ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

230,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 400,000.00         229,545.48       100% I 100%



H78431130002 3/13/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකෝnඨාශෙP, අංක : 126/5, ආර~pෙගොඩ, 

පjපන දVණ, ෙහෝමාගම ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ½.ල]මාR 

මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 20,000.00           19,110.00         96% I 100%

H78431130003 3/13/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකෝnඨාශෙP, අංක : 585/5/B, මහාක�වාන, 

ෙහෝමාගම ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ�. Kල!ත මහතාෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,910.00           19,910.00         100% I 100%

H78431130004 3/13/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 121/A, කහ"�ව, 

ෙපො�ගස්ඕEට ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .ඩ�. ල]ෂ්ම! ෙසනර� 

ගෙ!ෙගොඩ මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස 

ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 39,950.00           39,950.00         100% I 100%

H78431130005 3/13/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 114/5, බටවල, පා9]ක 

ප�ංp ඩ�.¿.කම� Kශා!ත මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,910.00           19,910.00         100% I 100%

H78452330006 3/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, V�Yව�ත ගාම Kළධා< වසෙ , 

Xව]ව�ත පධාන මා:ගෙය! අංක 213 දරණ ඉ!�ක i��jය 

මහතාෙZ Kවස අසR! වමට හැෙරන 8 වන ප�මග ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.
300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     263,664.75       88% I 100%

H78452330007 3/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, වට�ක දVණ ගාම Kළධා� වසෙ  

ආදාෙදොල පාෙ:, ³නාව�ත "²" ෙකොටස ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 250,000.00         244,644.21       98% I 100%

H78452330008 3/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, හ�ෙලව� පාෙර! හැෙරන සංජය 

ජයkංහ මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% A 10%

H78431130009 3/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. - I

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422830010 3/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, zෙගොඩ, �"ෙහේනව�ත i ප�ංp 

ස්වයං�;යාෙF K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ 

ඩ�.ච!�මා ලස!� ෙමනEයෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 30,000.00           30,000.00         100% I 100%



G78422830011 3/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, zෙගොඩ, ක!ෙ@ව�ත i ප�ංp 

ස්වයං�;යාෙF K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ 

h.ආ:.ප�මෙප�ම මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 30,000.00           30,000.00         100% I 100%

G78422830012 3/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, zෙගොඩ, V�Yව�ත, අංක : 122/3 

 i ප�ංp ස්වයං�;යාෙF K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� 

ආදාය ලාÌ ¿.අජ!තා මාලa මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H78431130013 3/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකෝnඨාශෙP, අංක : 214/6/1, එක�" 

මාවත,Xව]ව�ත, zෙගොඩ ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ².එ .gaතා 

මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
10,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431130014 3/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක : 375/22, සඳEමන, 

;�ව�"�ව ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Î.එ .එ .බ!9ල මහතාෙZ  

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.
55,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431130015 3/16/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 39/4, ගාෙමෝදය මාවත, 

හබරකඩ, ෙහෝමාගම ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ².ඒ.ෙපේමජය!ත 

මහතාෙZ  hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා`ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431130016 3/16/2017

ෙහෝමාගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:163/2E, පාන�ව, වට�ක, 

පා9]ක, ෙහෝමාගම i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ ඒ.ප�රණ මහතාට 

Kවස ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,910.00           19,910.00         100% I 100%

H78431130017 3/16/2017

ෙහෝමාගම   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙවදෙහේනව�ත, මාග මන, 

ෙහෝමාගම i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ එ .එ .ජයෙකොT මහතාට Kවස 

ෙගොඩනැංUම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,910.00           19,910.00         100% I 100%

G78422830020 3/23/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නඟා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H78452330021 3/23/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙහෝමාගම, �jපන, මi!ද 

මාවෙ� ෙබෝගහව�ත VWරට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     198,943.02       99% I 100%



H78431130022 3/23/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර 

ලබා `ම. - 02

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

G78422830023 3/23/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම. - 02

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

G78422830024 6/8/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ෙහෝමාගම 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක461/1ඒ,Xව]ගහEල,;�ව�"�වi ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ඒ.ඒ.න!ද �ෂා!ත ඩයස් මහතාෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස ගස් කපන මැ°ම] හා 

තණෙකොළ කපන මැ°ම]  ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452330025 6/13/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, �jපන දVණ x �නරතන මාවත 

රව!ෙදොල ෙහේන පාර සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% H 100%

H78431130026 7/13/2017

ෙහෝමාගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 108/A/3 ඇW�ගම රණාලi 

ප�ංp අ� ආදාය ලා� ඉ!දාK ක»ෙZ මහ�_යෙZ hවන ත�වය 

Kවා³ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78452330027 7/18/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ;�ව�"�ව Xව]ගහEල ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

170,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% O 0%

H78452330028 7/31/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, පාන�ව ෙ ජ: අ�� ගමෙZ 

මාවත සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

H78452330029 7/31/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, පාන�ව ව�ත 06 වන මාවත 

සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

H78452330031 8/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ;�ව�"�ව දVණ ගාම Kළධා� වසෙ  

"�වව�ත ෙවලබඩඋයන පාර ෙපො9 අ"� මා:ගය තාර දමා 

සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



H78452330032 8/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙP V�9ව�ත ගාම Kළධා� වසෙ  ෙපො9 

gසාන 

 

¸_ය ඉ���j! වමට ඇ� �"ෙහේනව�ත පධාන මා:ගෙP  T  

.ෙපේමk� මහතාෙZ Kවස අසල kට ඉ��යට ඇ� ඉ�� ෙකොටස තාර 
200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

H78452330033 8/23/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙP iWට!��ල ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     399,994.08       100% I 100%

H78452331001 3/15/2017

yතාවක පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, Xව]�jය ධ:මපාල ප�මග ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% I 100%

H78431131002 3/8/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක 415/3, Éඩ�Eල, හංවැ�ල 

ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ එ~.එ .ආ�යදාස මහතාට Kවස ෙගොඩනැංUම 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% I 100%

H78452331003 3/16/2017

yතාවක පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP උෙෂේKයාව�ත 3 වන ප�මඟ 

සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% H 100%

H78452331004 5/19/2017

yතාවක පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක: 438 K�ෙපොළ ගාම Kළධා< 

වසෙ  ගලගහෙදsය අ"� මා:ගෙP ෙකොටස] සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% I 100%

H78431131005 5/19/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක: 129/3, දා"�ෙගොඩ, පහළ 

ෙකොස්ගම, ෙකොස්ගම i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ ².EමලUර මහතාෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78431131006 5/19/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, පහළ ෙකොස්ගම, ෙකොස්ගම i ප�ංp  

අ�ආදාය ලාÌ ².එරංග හ�ස්ච!ද මහතාෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා 

`ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78452331007 6/1/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� " ෙබෝදර �ගන පධාන මා:ගය 

g9g ප�� සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     470,304.92       86% I 100%



H78431131008 5/26/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!හට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම. - 01

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422831009 6/1/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!හට ස්වයං�;යා 

ආධාර ලබා `ම. - 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

H78452331010 6/20/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙබො�ලතාව සVණ �යස Kවාස 

මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% I 100%

G78422831011 6/20/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnටාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ ස්වයං�;යාලාÌ!ට 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම. -02

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%

H78452331012 7/20/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, �ගන පධාන මා:ගෙP ඉහළ ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     495,409.44       99% I 100%

H78452331013 7/4/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, "!නාන, �jගහෙහේන ගම මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     493,693.62       99% I 100%

G78422831014 8/8/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP yතාවක 

පා.ෙ�.ෙකො.  433/ඒ  vරාඉWල ගාම ෙසේවා වසෙමi ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ h.එ .k�පාල මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස ජංගම කර�තය]  හා ඊට අදාල 

අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% O 0%

H78452331015 8/9/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකො.ෙP. �ගන පධාන මා:ගෙP උඩ ෙකොටස Kම� 

රාජප]ෂ මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% H 100%

H78431132001 3/15/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අංක : 1039/A, නාගස්ව�ත, 

;�ළපන ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Kෙරෝෂ� Eෙ½kංහ මහ�_යෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     1,994.50           10% I 100%



H78431132002 3/16/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙබො��ල, ෙගොරකගහ පාර, 

අංක 171/12 i ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ ෙ].එ .එස්.සංhව මහතාට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

H78431132003 3/16/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක A/1/2/3 අ!දරව�ත, 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එස්.උදයරාs මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා 

`ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

H78431132004 3/16/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අංක 24/163 ෙගෞතz පාර, 

ෙබො��ල ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ~.එ~.ච �කා ලල!� 

මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම.
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% I 100%

H78452332005 3/22/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ෙකොළඹ - 06, ෆස� U�ය ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

H78431132006 3/22/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. - I

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

H78452332007 6/7/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP, ;�ළපන ග�වල පාරට අය� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

H78431132009 6/7/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක: 128/108, x k@ධා:ථ 

පාර, ;�ළපන i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ �.h.ෙසෝමyR මහ�_යෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78431132010 6/7/2017

�Â�ගස්යායපා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක:588/61, හැFෙලො] පාර, 

පාමංකඩ, වැ�ලව�ත i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ එ .රං�� Vමාර 

මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78431132011 6/7/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක: 502/52, �Â�ගස්යාය 

පාර, නාරාෙහේ!�ට i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ ස!�ග! Eජය, 

මහතාෙZ  hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%



H78431132013 6/7/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක:  80/1, කස්සප පාර, 

�Â�ගස්යායi ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ ෙසවන�යා ෙත�වජය  

මහතාෙZ  hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට 

අවශ� Kවාස ආධාර ලබා `ම.
20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452332014 8/2/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙP මැKංටN! 11 �යවර ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     200,000.00       100% I 100%

H78452332015 8/2/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙපො�ෙහේ!ෙගොඩ කාRංග මාවත111 

වන අ�යර ජනාවාසයට ඇ"�වන ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% H 100%

H78452332016 8/8/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙබො��ල ෙ�ස්ල�! 

මාවත,හ�ගහVWර kkර කෙ� ඉ���ට ෙපො9 අ"� මා:ගය ග� 

අ�ලා සංව:ධනය ;�ම.

900,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78452332017 8/23/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙමොඩ�ෆා 131 ව�තට ඇ"�වන 

මා:ගෙP අවසාන ෙකොටස ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     200,000.00       100% I 100%

H78431132018 9/6/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙP අංක13136/w,නාගස්ව�ත ;�ළපන 

ප�ංp අ� ආදාය ලා� �ල�kංහලෙZ Kශා!ත මහතාෙZ �වන 

ත�වය නංවාRම සදහා Kවාස ආධාර ලබා �ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%

H78431133001 3/23/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර ලබා `ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙ@Aය 

සභාව - 

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

H78431133002 5/19/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක: 8/5/14, අ]කර 8, �� ෙr, 

පා9]ක i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ ච!�ම ක�ණා�ලක මහතාෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     28,738.50         96% I 100%

H78431133003 5/19/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP,  අංක: 191/1/1, වග දVණ, 

" ෙමෝදර i ප�ංp  අ�ආදාය ලාÌ එ~.රාs EමලUර මහ�_යෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.
30,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     29,549.25         98% I 100%



G78422833004 6/8/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP පා9]ක 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක350/ඊ/3/1,අ�]ව�ත උ"ර,පා9]කi ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ඒ.Î.ෙරොහා! ලස!ත අෙ�kංහ මහතාෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස ව� උපකරණ 

කnටලය]  හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431133005 6/19/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ!ට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම. -02

150,000.00         අමා.ෙ�.

පාෙ@Aය 

සභාව - 

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

H78452333006 8/2/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකො.ෙP පා9]ක k� �යරතන E9හල ��පස 

�ඩාංගන මාවෙ� ෙපො�ව�ත 4 වන ප�මග සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පාෙ@Aය 

සභාව - 

පා9]ක -                     -                   0% D 80%

G78422833007 11/20/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකො., අංක 386/3, ධ:මරාජ මාවත, වට�ක, 

පා9]ක i ප�ංp Eමලා gදkංහ මහ�_යට ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා `ම.

35,300.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

H78452341001 3/7/2017

පාන9ර  පා:ෙ�: ෙකොnඨාශෙP වා@9ව x ෙසෝ�ත මාවත සංව:ධනය 

;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     400,000.00       100% I 100%

H78431141002 3/7/2017

පාන9ර  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP 17/1, 3 වන ප�මඟ, දVS 

තලප��jය, වා@9ව ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �ශා!� k�වා 

මහ�_යට Kවාස අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     9,867.00           99% I 100%

H78431141003 3/7/2017

පාන9ර  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙනො:33, ෙලස්R �ණව:ධන 

මාවත,වලාන ,පාන9ර ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙ].ෙල�! පනා!9 

මහතාට Kවාස අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     9,321.90           93% I 100%

H78431141004 3/7/2017

පාන9ර  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP 30A,  දVS තලප��jය, වා@9ව 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .Î.ල]ෂ්ම! �ණ�ලක මහතාට Kවාස 

අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     9,849.75           98% I 100%

H78431141006 3/7/2017

පාන9ර  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP, 239, ෙහොරණ පාර, වෑකඩ, පාන9ර  

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.ෙජස්_! ෙහේමාR පනා!9මහ�_යට Kවාස 

අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     9,867.00           99% I 100%



H78431141007 3/7/2017

පාන9ර  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP 288 B, ගෙ�ව�ත, පහ!ගම, වෑකඩ, 

පාන9ර ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ෙෂ�ට! Eතාන ආර~p මහතාට 

Kවාස අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     9,849.75           98% I 100%

H78431141008 3/7/2017

�ණව:ධන මාවත,වලාන,පාන9ර ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ EEය! 

�යාK ��ස් මහ�_යට Kවාස අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     9,867.00           99% I 100%

H78431141009 3/7/2017

පාන9ර  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP  ෙනො:56/1, ඒජ!ත වං�ව, ග�"ෙ�, 

පාන9ර ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.ෙ].සම! Vමාර මහතාට Kවාස 

අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     9,867.00           99% I 100%

G78422841010 3/15/2017

පාන9ර පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා`ම - 01

33,300.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% I 100%

H78452341011 3/17/2017

පාන9ර පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP පාන9ර තං´��ල ෙ�]ක ව�ත 

පස!න ෙපෙදස සංව:ධනය ;<ම

550,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     550,000.00       100% I 100%

H78431141012 3/17/2017

පාන9ර පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස අධාර 

ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     150,000.00       100% I 100%

G78422841013 3/17/2017

පාන9ර පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     100,000.00       100% I 100%

H78431141014 3/22/2017

පාන9ර  පා:ෙ�: ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම-02

15,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422841015 3/22/2017

පාන9ර  පා:ෙ�: ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං 

�;යා අධාර ලබා`ම-03

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% C 60%



H78431141016 6/6/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. 3

25,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78452341017 7/4/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙබ]ෙකගම නාවැjය පාර ෙකළවර 

ව පස අවස! ෙකොටස මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     498,106.00       100% I 100%

H78452341018 7/4/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙබ]ෙ]ගම ෙබෝගස පාර වමට ඇ� 

පළ� අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     500,000.00       100% I 100%

H78452341019 7/5/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 676 ඒ iරණ බටiර ගාම ෙසේවා 

වසෙ  ප!සල පාරට අ�බ@ධ 05 ප�මෙZ ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

H78452341020 7/13/2017

පාන9ර rරා◌්.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP සාEයා පාර ගෙ�ෙතො�පල පාරට 

යා කරන අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

350,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     350,000.00       100% I 100%

H78452341021 7/13/2017

පාන9ර rරාග.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස�]ක��ල Zරාපමෙසේවා වසෙ  

අ� උම: ඇEKF ෙ@වස්ථාන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     145,850.00       97% I 100%

G78422841022 7/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා`ම 4

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

H78452341023 8/4/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP V�rX��ල පරංvයා ව�ත පාෙ: 

අංක 136 Î Kවෙසේ ඉ���ට kට ඉහළට ඇ� ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

H78435241024 8/8/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකො. ක�දෑවල ගාම සංව:ධන ස_� ෙගොඩනැv�ල 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%



H78452341025 11/15/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�දෑවල අ!දරගහ පාෙ: පළ� 

ප�මග ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

74,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 0% O 0%

H78452342001 2/22/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ක�තර පා@Aය සභාවට 

අය� �ගෙගොඩ මාන!�ව kනම! පා:] අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

800,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     800,000.00       100% I 100%

H78431142002 2/22/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     299,280.00       100% I 100%

G78422842003 2/22/2017

ක�තර පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP EEධ ස්වයං�යාවල K�" 

අය සඳහා ග�!ඩ: ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452342004 5/23/2017

ක�තර පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP කල��ල ගාම Kලධ< වසෙ  �ij 

ශා!ත අ!ෙතෝK �KY!ෙZ ෙ@වස්ථානෙP අධ�!තර මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

1,018,529.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     881,321.00       87% I 100%

H78452342005 6/5/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මාවල ග�ෙහේන පාෙ: k�ෙසේන 

මහතාෙZ Kවස ඉ���ට ඇ� අ"� මා:ගය ෙකො!�n ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 243,000.00         -                   0% B 35%

H78431142006 6/5/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම. - 02

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452342007 6/14/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප!Eල ෙටරස් පලෙවK අ�යෙ: 

පලවන ප�මග මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     498,363.84       100% I 100%

G78422842008 6/22/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ක�තර පා.ෙ�.ෙකො. 

අංක.192/1,ජාව�ත ව�ත,ක�තර දVණi ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

yතා ප@_� ෙපෙ:රා මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස k�ලර කඩය] පව�වා ෙගන යාම සඳහා 

අවශ� E9R තරා�ය] හා භා ඩ ඇk<ම සඳහා අවශ� කබ� ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



G78422842009 7/24/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

H78431142010 7/24/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම 3

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78452342011 7/25/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙගෝන�ව බ ඩාරනායක මාවෙ� 

අඹගහව�ත Eමලපාල හ"�kංහ ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 429,000.00         -                   0% O 0%

H78452342012 8/4/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 130 ගා» පාර 

ෙපොහ@දර��ල,ෙපොහ@දර��ල උප තැපැ� කා:යාලය අසල ව පස 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

126,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 126,000.00         -                   0% Q 0%

H78452342013 8/4/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 709 (1 කලXගම) බටiර ෙද�9ව 

ස්ෙnn 2 වන ප�මග (දVS පස) ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     399,250.00       100% I 100%

H78431142014 8/4/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො.153/10,ප!සල පාර 

ෙපොහ@දර��ල ප�ංp එ .ච පා ෙපෙ:රා මහ�_යට Kවාස ආධාර 

ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431142015 8/4/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙනො.226 මහ ප!සල පාර 

ෙපොහ@දර��ල ප�ංp ෙ].ක�ණාව� k�වා මහ�_යට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431142016 8/4/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙනො.143/², මහ ප!සල පාර 

ෙපොහ@දර��ල ප�ංp ෙ].ඉෙරෝෂK �කා මහ�_යට Kවාස ආධාර 

ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78452342017 8/4/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 709 ඒ ෙද��ව මැ@ෙද පාර 3 වන 

ප�මග ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;�ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     399,475.00       100% I 100%



H78431142018 10/4/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ට Kවාස 

ආධාර ලබ`ම.04

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 25,000.00           25,000.00         100% I 100%

H78452342019 10/19/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙ�]කව�ත ගාම Kළධා� වසෙ  ප!Kල 

ෙටර!ස් පළ� ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n අ"රා 

සංව:ධනය ;�ම

137,208.18         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 137,208.00         -                   0% O 0%

H78431843001 1/20/2017

ද�@රවතාවය ��දැÖෙ  උපායමා:vක rරදෙFශය] ෙලස 

බණඩාරගම 

rරා◌්.ෙ�.ෙකො.අංක.323/²/1,ව�ගමපාසලපාර,ෙ:�කාන,ෙකොස්ෙහේ

න, බණඩාරගම ප�ංp අ� ආදාය ලා� ඩ�.¿.ජානක ච_!ද 

මහතාෙZ hවන ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     75,000.00         100% D 80%

G78422843002 2/22/2017

�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP බ ඩාරගම 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක232/²/1,ව�ගම පාසල 

පාර,ෙ:�කාන,ෙකොස්ෙහේන,බ ඩාරගම i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ඩ�.¿.ජානක ච_!ද  මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස අeෙFv මහන මැ°ම]  හා ඊට අදාල 

අ�දව�ය! ලබා`ම. 50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452343003 3/13/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �ij Vඩා අ�]ෙගොඩ මා:ගය 

ප�සංස්කරණය ;<ම

110,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     84,178.20         77% I 100%

H78452343004 3/15/2017

බ ඩාරගම පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අංක 691 ² බටෙදොඹ"�ව 

ගාමෙසේවා වසෙ  අ»ෙබෝ��ල මහෙගදරව�ෙ� හා�ෙවයා: එක 

අසල �ij න�� ද අ�Eස් මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම
550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     544,196.28       99% I 100%

H78431143005 3/15/2017

බ ඩාරගම පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස අධාර 

ලබා`ම - 01

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     88,061.65         98% I 100%

G78422843006 3/15/2017

බ ඩාරගම පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා`ම - 01

33,300.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%



H78452343008 3/21/2017

බ ඩාරගම පා:ෙ�: අ�ෙබෝ��ල ශා!� මාවෙ� 7 වන ප�මග 

ආර භෙP kට ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 150,000.00         134,975.00       90% I 100%

H78431143009 3/21/2017

බ ඩාරගම  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස අධාර ලබා`ම-02

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     78,179.00         98% I 100%

H78452343011 3/22/2017

බ ඩාරගම පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ඇෙලො�යාව ෙද�ගහව�ත 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 550,000.00         494,975.00       90% I 100%

H78431143012 3/22/2017

බ ඩාරගම  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම-02

105,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% I 100%

G78422843013 3/22/2017

බ ඩාරගම පා:ෙ�: ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං 

�;යා අධාර ලබා`ම-02

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

H78422143014 3/22/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ව�ගම ෙrෂක:ම මධ�ස්ථානය 

ඉ±;<ම

4,177,952.04      අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ -                     4,177,952.04    100% I 100%

H78452343016 7/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මහෙබ�ලන ෙතො�පල පාෙ: 

_ෙග�ෙZ ව�ත පාර ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     359,975.00       90% I 100%

H78431143017 7/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ෙනො.38 ඒ යjයන ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ඩ�RF.ඒ.සංhව �ෙලෝෂණ ෙපෙ:රා මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     39,939.50         100% I 100%

H78431143018 7/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කW�ෙගොඩ උහ�ල ව�ත ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ ර�නk� මහතාට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     19,978.00         100% I 100%



H78452343019 7/5/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP KFඩාව 2 වන ප�මග ෙදපස 

කාS බැඳ ෙකො!�n ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

H78452343020 7/5/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 656 ර�ගම උ"ර ගාම ෙසේවා 

වසෙ  ර�ගම වලFව�ත පාෙ: ×ය!ත ෙහnjආර~p මහතාෙZ 

Kවස �ij අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

H78452343021 7/18/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �ගත "�ව පාෙ: අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     442,446.46       88% I 100%

H78452343022 7/21/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP KFඩාව නාගහව�ත මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     449,975.00       90% I 100%

H78452343023 7/21/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ෙබෝ��ල ප�Sගම ජය!� 

මාවත මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% D 80%

H78431143024 7/24/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලා� X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම 4.

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431143025 7/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

H78452343026 8/4/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නැෙගනiර Vඩා අ�]ෙගොඩ 

රජෙP Kවාස �ij ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

H78452343027 8/14/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ෙබෝ��ල අ�]ෙගොඩ  

ෙකොrපල කලායතන �Eg  ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%



H78452343028 10/30/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ෙබෝ��ල ඌරක�ව 

මරණාධාර ස_� ශාලාව ඉ���ට පාෙ:  පළ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

(ෙ].Vg k� පනා!9 මහතාෙZ Kවස අසල) සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

H78431144001 3/3/2017

ෙහොරණ පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP 25 L 3, වෑවලක!ද ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ නයන V�9a ර�න E¸ෂණ මහ�_යට Kවාස ආධාර 

ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,306.25         99% I 100%

H78431144002 3/3/2017

ෙහොරණ පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP 24 A 2, ඉjෙගොඩව�ත, වෑවල, 

ෙහොරණ ප�ංp �ශා!ත පනා!9 මහතාට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,091.20         98% I 100%

H78431144003 3/20/2017

ෙහොරණ පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම - 01

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422844004 3/21/2017

ෙහොරණ  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා  ස්වයං 

�;යා අධාර ලබා`ම - 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452344005 7/18/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP දඹර ම�ගහව�ත මා:ගෙP ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% H 100%

H78452344006 7/24/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP හ�බරාව w�ලෑව ��" ල!ද ප�මග 

(1 වන ප�මග) මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

H78452344007 8/4/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ��ලෙහේන වරකාෙගොඩ VඩRගම 

මා:ගෙP ෙබෝ]Vව සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%

H78431145001 3/21/2017

මYරාවල  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම - 01

200,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%



H78431145002 6/6/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම. 02

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422845003 6/22/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ම9රාවල 

පා.ෙ�.ෙකො. අංක.අ]කර90,වැRකැදැ�ල ෙහොරණi ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ එ~.ෙ].Kෙරෝෂා ම�කා!� මහ�_යෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස අeෙFv මහන 

මැ°ම]  හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431145004 7/4/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නෑබඩ වරකාෙගොඩ,k��ණර�න 

මාවත ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ gරංග ෙත!නෙකෝ! මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     19,784.00         99% I 100%

H78431145005 7/4/2017

ම9රාවල පා.ෙ�ෙකොnඨාශෙP නෑබඩ වරකාෙගොඩ ��ලෙහේන ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ ;"�ෙගොඩෙZ g�� පස!න මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     19,784.00         99% I 100%

H78452345006 7/18/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �]ෙහේනXර ෙදවන අ�යෙ: 21 වන 

ප�මග සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

H78452346001 3/3/2017

�ල�kංහල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙකෝ!ගස්තැ!න 150 ජනපදය 

පධාන මා:ගෙP පළ� අ"� මා:ගෙP රාජප]ෂ මහතාෙZ Kවස 

ෙදසට යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     400,000.00       100% I 100%

H78452346002 3/3/2017

�ල�kංහල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙකෝ!ගස්තැ!න 150 ජනපදය 

පධාන මා:ගෙP ෙදවන අ"� මා:ගෙP ෙ].ඒ.�යෙසේන මහතාෙZ 

Kවස ෙදසට යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     400,000.00       100% I 100%

H78431146003 3/21/2017

�ල�kංහල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම - 01

200,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78452346004 4/2/2017

�ල�kංහල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ�ත ක!ද kට 9 මල අ"ර 

ග මානය ද]වා වන ෙපො9 මා:ගය අවiරව ඇ� ගස්, ග� ඉව� 

කර_! එ]ස්කැෙFට: ය!තය] ෙයොදවා කපා සංව:ධනය ;<ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



H78431146005 4/4/2017

�ල�kංහල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම - 02

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     499,150.00       100% I 100%

G78422846006 4/4/2017

�ල�kංහල පා: ෙ�: ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම- 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     100,000.00       100% I 100%

H78431146007 5/29/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම. අ�යර 03

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452346008 7/4/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zගහVWර ක»ග�ක!ද III වන 

හරස් පාර ඇ�.ඇස්.Vලර�න මාවත ෙකො!�n කර සංව:ධනය 

;<ම.

1,600,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

H78452346009 7/4/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP නාරගල Kශා!ත මහතාෙZ Kවස 

අසල මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම සහ කාS ප@ධ�ය 

ජලය බැස යන ආකාරයට සැකyම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

G78422846010 10/4/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා ස්වයං 

�;යාෙF K�" ;"� ආ�ත පැs හV� Kපදව!න!ෙZ hවන 

ත�වය නංවා³මට අවශ� ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% A 10%

H78431147001 3/9/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පා: ෙ�: ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

පN� සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම - 01

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     19,800.00         99% I 100%

G78422847002 3/29/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පා: ෙ�: ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම- 01

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

H78452347003 6/5/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙත�වන ග!ථාකර ��ෙවනට 

�Eෙසන මා:ගෙP ඇ� අබල! U ඇ� Vඩා පාලම ප�සංස්කරණය 

;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% Q 0%



H78452347004 6/6/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 800 h ෙදොඩංෙගොඩ නැෙගනiර 

දVණ වසෙ  iW�Eලල!ද ෙදවන මාවත තාර දැzමත

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% B 35%

H78452347005 6/14/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙදොඩංෙගොඩ �ටවල මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ@�ය 

සභාව -                     500,000.00       100% I 100%

H78431147007 9/4/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම. 02

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

H78431147008 10/4/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා �ම.03

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

H78452348001 3/7/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP මZෙගොන ගාම Kලධා� 

වසෙ  VW�ෙගොඩ පධාන මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 550,000.00         550,000.00       100% I 100%

H78431148002 3/9/2017

ෙ��වල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරාග� අ� 

ආදාය ලාÌ පN� සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     148,800.00       99% I 100%

H78452348003 3/16/2017

ෙ��වල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙ��වල අෙ��jය gනා_ Kවාස 

ෙයෝජනා කමෙP පාර හා පැ�කාSව සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

H78431148004 3/16/2017

ෙ��වල   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP 96/ 17/, එස්.එ . ප�මඟ, 

ද:ගානගරය ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .අ�.එ .රßමා මහ�_යට 

Kවාස අධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     24,840.00         99% I 100%

H78431148005 3/16/2017

ෙ��වල   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ම�]කා: U�ය, ද:ගානගරය ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ එ .ඒ.එ~.�:°දා මහ�_යට Kවාස අධාර ලබා`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     24,180.00         97% I 100%



H78431148006 3/16/2017

ෙ��වල   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP  17ඒ,සාEයා ප�මඟ, ද:ගානගරය 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .එස්.එ .{ෙසේ!  මහතාට Kවාස අධාර 

ලබා`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

H78431148007 3/16/2017

ෙ��වල   පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP  145/19,මාග�ක!ද,මZෙගොන 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ¿.තÒජා ×යද:ශ� මහ�_යට Kවාස අධාර 

ලබා`ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     24,180.00         97% I 100%

H78452348008 3/21/2017

ෙ��වල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP 741 �යලෙගොඩ ගාම Kලධා< වසෙ  

�w� මාවෙ� කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 500,000.00         500,000.00       100% I 100%

H78452348009 3/21/2017

ෙ��වල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP 741 /B කX�ෙගොඩ ගාම Kලධා< 

වසෙ  කX�ෙගොඩ පග� මාවෙ� අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 300,000.00         300,000.00       100% I 100%

H78431148010 3/21/2017

ෙ��වලපා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස අධාර ලබා`ම - 02

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 299,920.00         299,920.00       100% I 100%

G78422848011 3/21/2017

ෙ��වල පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං �;යා අධාර ලබා`ම - 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

H78452348012 6/1/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙමොරග�ල පාස� ප�මග මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     1,000,000.00    100% I 100%

H78431148013 6/6/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. 03

75,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422848014 6/22/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ෙ��වල 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක. හ�කඳEල, පයාගල i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ෙ].සK� රාගලෙවල මහතාෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස ජල නළ එ-මට අවශ� අ�ධ කnටලය! 

හා ඊට අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



H78431148015 7/28/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො. අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම - 04

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452348016 7/28/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මහෙගොඩ 755 ගාම ෙසේවා වසෙ  

ෙකොර�ව පාර සංව:ධනය ;<ම.

550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

G78422848017 7/26/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ආදාය ලාÌ පN�වල hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම. - 02

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78452348018 7/28/2017

ෙ◌��වල පා.ෙ◌�.ෙ◌කාnඨාෙශP ද:ගා නගෙරP 766 ඒෆ් 

මාෙ◌�වන ගාම Kලධා� වෙස  සමv මාවත 1 වන ප�මග 

න!දාව� මහ�_ෙයZ Kවස අ◌ාස!ෙනP kට kෆ්රාස් මහතාෙ◌Z 

Kවස ෙ◌දසට වන ගාzය ෙ◌පා9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

H78431148019 10/4/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.04

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% A 10%

H78452349001 3/9/2017

ම"ගම පා: ෙ�:ෙකොnඨාශයට අය� ම"ගම දVණ ගාම Kලධා< 

වසමට අය� ම"ගම Eමලධ:ම ෙහෝටලය අසR!ඇ"ලට ඇ�  ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% H 100%

H78452349002 3/9/2017

ම"ගම පා: ෙ�:ෙකොnඨාශයට අය� 795 බ9ගම ගාම Kලධා< වසමට 

අය� නව ජනපදය මා:ගෙP ආෙලෝක මහතාෙZ Kවස අසල kට 

වස!ත මහතාෙZ Kවසද]වා ඇ�  ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව -                     -                   0% H 100%

H78431149003 3/9/2017

ම"ගම පා: ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම - 01

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     79,748.00         100% I 100%

H78452349004 3/29/2017

ම"ගම පා: ෙ�:ෙකොnඨාශයට අය� 795 ගාම Kලධා< 

වෙකොnඨාශෙPෙහොරණ ෙගොඩව�ත ��Xරය ෙපො9 මා:ෙගෙP 

ආඳාවල පාලම අසල kට ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%



H78431149005 3/29/2017

ම"ගම පා: ෙ�: ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම- 02

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     199,845.00       100% I 100%

G78422849006 3/29/2017

ම"ගම පා: ෙ�: ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා `ම- 01

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

G78422849007 5/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං 

�;යා ආධාර ලබා `ම. අ�යර 

02 

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

H78431149008 5/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. අ�යර 03

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78431149009 9/4/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnටාශෙP ෙතෝරාග� අ�ආදාය ලාÌ X@ගල�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම. 04

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

H78431150001 3/20/2017

අගලව�ත  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම - 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431150002 5/29/2017

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.අ�යර 02

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78431150003 10/4/2017

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.03

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00         100% I 100%

G78422851001 3/7/2017

වල�ලාEට පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාසෙP ෙතොරාග� අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%



H78452351002 3/20/2017

වල�ලාEට පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP _�ස්ව�ත නාම�ගම මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%

H78431151003 3/20/2017

වල�ලාEට  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම - 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431151004 5/29/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම. අ�යර 

02 

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422851005 7/3/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP වල�ලාEට 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක ම��මස්Eල වල�ලාEට i ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ඩ�.ඒ.X�9 iමාRකා මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස අeෙFÆ මහන මැ°ම]  හා ඊට අදාල 

අ�දව�ය! ලබා`ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% O 0%

H78452351006 7/24/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 849 y ම�ල~pෙගොඩ ගාම ෙසේවා 

වසෙ  zගහතැ!න ෙරෝහල අසල ෙව!ෙ@k ව�ත මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%

H78452351007 8/16/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ම��මස්Eල  ගාම Kලධා< වසෙ  

ප�ංp X�9 iමාRකා මහ�_යෙZ Kවස ෙදසට යන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% C 60%

H78452352002 3/20/2017

පාR!ද�වර පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ක�රාවල ලwයෙගොඩ මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර 0% O 0%

H78431152003 3/20/2017

පාR!ද�වර  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම - 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% C 60%

G78422852004 3/20/2017

පාR!ද�වර පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං 

�;යා අධාර ලබා`ම - 01

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     99,500.00         100% I 100%



H78431152005 5/29/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම. අ�යර 02

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

H78452352006 7/24/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 837 _දලන ගාමෙසේවා වසෙ  

yලෙදොල අ]කර 60 පාර සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

H78431153001 3/7/2017

_�ලKය පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP, 344  A/2 A,Vඩා 

ඉWල,පරගස්ෙතොට  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ¿.බ!9 ×ය!� 

මහ�_යට Kවාස අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     9,878.50           99% I 100%

H78431153002 3/7/2017

_�ලKය පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP  ෙකෝ!ෙහේන, පැ�ෙපොල, ග�පාත 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.ඩ�.Eමලාව¡ මහ�_යට Kවාස අධාර 

ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     9,993.50           100% I 100%

H78431153003 3/15/2017

_�ලKය පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස අධාර 

ලබා`ම - 01

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 59,271.00           59,271.00         99% I 100%

G78422853004 3/15/2017

_�ලKය පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා`ම -01

33,300.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     33,300.00         100% I 100%

H78431153005 3/22/2017

_�ලKය  පා:ෙ�:  ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සදහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම-02

30,000.00           අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422853006 3/22/2017

_�ලKය  පා:ෙ�: ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං 

�;යා අධාර ලබා`ම-02

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     27,450.00         92% H 100%

H78431153007 5/14/2017

_�ලKය පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN� සඳහා Kවාස 

අධාර ලබා`ම-02

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     19,757.00         99% I 100%



H78431153008 5/23/2017

_�ලKය  පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP  වහ»ෙගොඩ, උ�වර,අ��වාෙතොට 

ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ².Xෂ්ප Vමාර මහතාට Kවාස අධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 9,993.50             9,993.50           100% I 100%

H78452353009 5/30/2017

_�ලKය rරා.:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ඔක!9ව ශ්<  සරණංකර මාවෙ� 

¿.Kම� මහතාෙZ Kවස �ij අ"� පාර ආර භෙP kට ඉ��යට 

ෙකො!]<ෙ◌ේ n දමා සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% A 10%

G78422853010 6/19/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP _�ලKය 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක243/1,ෙප�ග�ව,හ�ෙතොට i ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ �.එ .රම�ලතා මහ�_යෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස අeෙFv මහන මැ°ම]  හා ඊට 

අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම. 50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% B 35%

H78452353011 7/25/2017

_�ලKය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP _�ලKය ව�ත �]ෙහේන 1 වන 

අ�යර 1 වන ප�මග මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය 0% O 0%

H78431154001 3/21/2017

ඉංv�ය පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස අධාර 

ලබා`ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

G78422854002 3/21/2017

ඉංv�ය පා:ෙ�:ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං 

�;යා අධාර ලබා`ම-01

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

G78422854003 6/19/2017

ද�දතාවය ��දැÖෙ  උපාය මා:vක පෙFශෙP ඉංv�ය 

පා.ෙ�.ෙකො.අංක.k�යා�යෙකොත,න බපාන,ඉංv�ය i ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ ඇ:.එ .Kසංනලා න`ශාK මහ�_යෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා  ආධාර ෙලස මහන මැ°ම]  හා ඊට 

අදාල අ�දව�ය! ලබා`ම. 50,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

K78435963001 6/7/2017

ග පහ �ස්´] ජනතාවෙZ ජන hEතය නගා k�Uම සදහා Kළධා<! 

දැ�ව� ;<ෙ  X{S වැඩ සටහන] පැවැ�Uම

36,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% I 100%

G78422864001 3/16/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ස්වයං�;යා ආර භ කර ඇ� හා ආර භ 

;<මට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා `ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



H78431164002 3/23/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP  අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නඟාk�Uම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර ලබා `ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431164003 6/7/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP  අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නඟාk�Uම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා 

`ම. - 11

700,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% A 10%

G78422864004 6/7/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ස්වයං�;යා ආර භ කර ඇ� හා ආර භ 

;<මට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා `ම. - 11

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431164005 7/4/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නඟාk�Uම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර ලබා`ම. -

 111

500,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431164006 7/4/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාසාධාර ලබා`ම - 

iv

550,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431164007 7/20/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාසාධාර ලබා `ම. -

 05

300,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

G78422864008 7/20/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා ආධාර 

ලබා `ම - 03

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431164009 7/20/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP අ�ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාසාධාර ලබා `ම. -

 06

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

G78422864010 7/20/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ස්වයං�;යාව!i K�" අ�ආදාය ලාÌ!ට 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා `ම. - 04

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%



H78431164011 7/31/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP අ� ආදාය ලා�!ෙZ �වනත�වය 

නගාk�Eම සදහා Kවාස ෙගොඩනැංEමට අවශ� Kවාස ආධාර ලබා �ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431164012 8/2/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP අ� ආදාය  ලා�! සදහා Kවාස ආධාර ලබා 

�ම -08

900,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431165001 6/7/2017

ක�තර �ස්´]කෙP  අ�ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත�වය 

නඟාk�Uම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාසාධාර ලබා `ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% B 35%

H78431165002 7/18/2017

ක�තර �ස්´]කෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම 2

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431165003 7/24/2017

ක�තර �ස්´]කෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම -3

150,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78431162002 3/16/2017

බස්නාiර පළාෙ� ද�දතාවය �� දැÖෙ  වැඩසටහන සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම.

2,850,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     450,000.00       16% B 35%

H78431162003 3/16/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� වල hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ආධාර ලබා `ම.-1

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     330,052.00       7% I 100%

N78422862001 3/13/2017

 "w9S X�වට දෑෙ� සEය" වැඩ සටහන යටෙ� බස්නාiර පළාෙ� 

�ij පාස� වල අබල! ¾ පාස� උපකරණ අ��වැTයා ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ -                     960,286.00       96% H 100%

H78452662004 6/1/2017

බස්නාiර පළා� මÆ ජනතාවෙZ පහgව හා ආර]ෂාව �sස බස් 

මÆ ආවරණ ඉ±;<ම

3,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 2,984,585.79      2,858,334.52    95% I 100%



N78422862005 6/28/2017

w9S X�වට දෑෙ� සEය වැඩ සටහන යටෙ� බස්නාiර පළාෙ� 

�ij පාස� වල අබල! ¾ පාස� උපකරණ අ��වැTයා  ;<ම - II 

අ�යර

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ 0% O 0%

H78452662006 7/19/2017

බස්නාiර පලා� මÆ ජනතාවෙZ පහgව හා ආර]ෂාව �sස බස් 

මÆ ආවරණ ඉ�;<ම -II

2,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     -                   0% H 100%

F78435862007 7/28/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයා ප�ංp ගාම සංව:ධන ස_�/ මරණාධාර ස_� 

සඳහා කැන� හn ලබා `ම

4,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

F78435862008 7/28/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_�/ මරණාධාර ස_� 

සඳහා X� ලබා `ම

4,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K78435962009 7/28/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_� වල සාමා�ක 

පN� වල පාස� ළ�! සඳහා pත සහ රචනා තරඟ පැවැ�Uම

870,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G78422862010 10/31/2017

බස්නාiර පළාෙ�  ස්වයං�;යාෙF K�" ෙහෝ ස්වයං�;යාෙF 

K�" Uමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා`ම.

900,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H78431162011 8/3/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� වල hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ආධාර ලබා `ම - 02

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 279,974.00         279,974.00       6% I 100%

H78431162012 8/14/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� වල hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ආධාර ලබා `ම -03

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 100,000.00         98,970.00         2% I 100%

K78435962013 8/14/2017

බස්නාiර පළාෙ� ගාම සංව:ධන EෂෙP නව පවණතාවය! 

ස බ!ධෙය! උපෙ@ශක කාරක සභාෙF ග� ම!ì"ම!ලා, 

Kලධා<! සඳහා X{S වැඩ ��ව] පැවැ�Uම.

994,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



K78422962014 8/16/2017

බස්නාiර පළාෙ� g� හා මධ� ප�මාණ ක:මා!තක�ව!ෙZ 

තා]ෂණ දැ�ම ව:ධනය සඳහා තා]ෂණ {වමා� වැඩ සටහන] 

පැවැ�Uම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     100,000.00       20% B 35%

H78431162015 8/22/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� වල hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ආධාර ලබා `ම - 04

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 170,000.00         163,655.00       3% I 100%

G78435862016 8/22/2017

බස්නාiර පළාෙ� මැ{  ස බ!ධෙය!  X{Sව ලැ� Rයාප�ංp 

ගාම සංව:ධන ස_� සාමා�කය! සඳහා අeෙFÆ මහන මැ°! ලබා 

`ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G78435862017 8/22/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_� සEබල ගැ!Uම 

සඳහා �ෙෆේ ෙසn ලබා `ම.

2,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H78431162018 9/11/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� වල hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ආධාර ලබා `ම - 05

5,000,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 39,560.00           39,560.00         1% I 100%

H78431162019 9/19/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� වල hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ආධාර ලබා `ම -06

2,000,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

N78422862020 10/10/2017

 w9S X�වට දෑෙ� සEය  වැඩ සටහන යටෙ� බස්නාiර පළාෙ� 

�ij පාස� වල අබල! ¾ පාස� උපකරණ අ��වැTයා ;<ම - III 

අ�යර

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

H78431162021 10/23/2017

බස්නාiර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ පN� වල hවන 

ත�වය නංවා³ම උෙදසා Kවාස ආධාර ලබා `ම  - 07

4,000,000.00      අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H78452662022 10/23/2017

බස්නාiර පළා� මÆ ජනතාවෙZ පහgව හා ආර]ෂාව �sස බස් 

මÆ අවරණ ඉ� ;<ම - III

5,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%



A78452662023 10/23/2017

බස්නාiර පළාෙ� ඇ� අබල! ¾ බස් මÆ ආවරණ අ��වැTයා ;<ම

2,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

H78452662024 11/7/2017

බස්නාiර පළා� මÆ ජනතාවෙZ පහgව හා ආර]ෂාව �sස බස් 

මÆ ආවරණ ඉ±;<ම - (IV)

4,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

F78435862025 11/7/2017

බස්නාiර පළාෙ� Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_� සහ මරණාධාර 

ස_� සඳහා X� ලබා `ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452301001 10/31/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� අංක 58 E ඉහළ මඩ පැ�ල 

Eෙ½ෙසේන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.(�ණර�න 

මාස්ට:ෙZ Kවස ඉ���j! �ෙවන මා:ගය)

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�Nල�jය 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452302001 10/9/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. උඩංගාව ෙ½!ද!ෙZ KE ලංකා මා:ගය / 

සප�" ෙබෝ]Vව සංව:ධනය ;<ම

800,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302002 10/9/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. උඩංගාව ෙරොජ: මහතාෙZ Kවස අසR! යන 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302003 10/9/2017

 

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැRෙහේන _ශ E9හල පgකර සදාසර ණ මාවත 

ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම

 
800,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302004 10/9/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. උඩංගාව KF ලංකා මාවෙ� �ට: පනා!9 

මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

750,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302006 10/9/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැRෙහේන ෙජයරා½  මැ�"මාෙZ Kවස පgකර 

ෙරොජ: මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



D73452302007 10/9/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැRෙහේන ක�ත! මාවත අවසානෙP මජං ම�ව 

මාවත සංව:ධනය ;<ම

1,250,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302009 10/9/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ර@ෙදො�ව ග�ලව�ත දැපෙහේන ක!ද උඩ 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% A 10%

D73452302010 10/9/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.බ��VRය ෙකෝ�!නාවව�ත පරණ පාර 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302011 10/10/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. $කල!ග�ව වල පාර සංව:ධනය ;<ම

2,600,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

D73452302012 10/16/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� බටiර කටාන ෙබෙලෙZව�ත 

දැනට අඩ] Eම Kමකර ඇ� ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452302013 10/20/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� 153 නැෙගනiර ßනjයන 

යාෙගොඩ ��ල ක�නායක මා:ගෙP Eදාන මහතාෙZ ³ ෙමෝල 

අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452302014 10/25/2017

lකටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ද�වෙකො�ව ඇ�ගාල පධාන පාර හා 

ෙකොළඹ හලාවත පධාන පාර ස බ!ධ වන  ෙමෝලව�ත මා:ගෙP 

��ස් පනා!9X�ෙ� මහතාෙZ Kවස අසල kට හලාවත පධාන 

මා:ගය ද]වා සංව:ධනය ;<ම
2,200,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302015 11/1/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ඇ�ගාල ෙදොස්තර ව�ත ෙපො9 

අ"�  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

980,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302016 11/7/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  වලාන ප!සල පාර සංව:ධනය ;<ම.

1,250,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%



D73452302017 11/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙතෝrXව ප�Rය ��පස මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

150,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302018 11/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.අT]ක Tය ප�Rය අසල �ස්ෙටෝප: 

මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

350,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302019 11/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.අ��ව�ත දVSපස ඊඩ! මහතාෙZ Kවස 

අසR! යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302020 11/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ර@ෙදො�ව දැපෙහේන ක!ද උඩ මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302021 11/15/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ර@ෙදො�ව දැපෙහේන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302022 11/16/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකො~pකෙ� මඩ පැ�ල පධාන 

මා:ගෙP kට මානෙF�ය සා!ත අ!ෙතෝK ෙපො9 මා:ගෙP ෙරොෂා! 

මහතාෙZ Kවස ද]වා සංව:ධනය ;<ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452302023 11/16/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ��තාන බ �VRය පධාන මා:ගෙP 

kට ඔR �] උ� ක:මා!ත ශාලාව ඇ� ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

2,400,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452303001 10/11/2017

zග�ව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ෙනො.165 අගරද�� 

Kකලස් මාවත අ»�ව�ත R�නය අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     -                   0% D 80%

D73452303002 10/11/2017

_ග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මැද�jන Eජය අසR! �ෙවන ෙපො9 

අ"� මා:ගෙP ඉ!ට: ෙලො] ග� අ�ලා සංනා:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%



D73452303003 11/8/2017

_ග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ෙකො~pකෙ� ෙපෝ�ෙතොට 

ත];යා පාර අංක 29/6ඒ එ .එස්.එ  ෆා�ස් මහතාෙZ Kවස 

අසR! �ෙවන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

D73452303004 11/10/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� Vඩාපා�ව »Eස් ෙපෙදස 

කැ ෙලොn  ෙහෝටලය ඉ���ට ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

zග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

D73452304001 10/9/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. බටෙපොත මාද�ග�ව අස!ත මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

700,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452304002 10/9/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. K�පනාෙගොඩ මැ�!ෙදsය පාෙ: 

උX� මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     -                   0% O 0%

D73452304003 10/11/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� මැ�කෙ�ව�ත පළ� 

ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452304004 10/11/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ෙහොර පැ�ල ගෙ�කෙ� 

ව�ත �නදාස මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452304005 11/7/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� උ"� ෙහොර පැ�ල 

ෙබෝe�i�වල වැRපාෙ: �නදාස මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

D73452304006 11/7/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� උ"� ෙහොර පැ�ල 

ෙබෝe �i�වල ෙ�E� රාමනායක මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452304007 11/7/2017

_�ව!ෙගොඩ උ"� ෙහොර පැ�ල Vඩාෙගොඩ ආන!ද �දලාR 

මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



D73452304008 11/7/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ෙහොර පැ�ල ආරංගාව 

පාථ_ක Eද�ාලයට යන මා:ගෙP සමෘ@" Kයාමක �ව! මහතාෙZ 

Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452304009 11/7/2017

 �ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP න�වල කෘ° Kයාමක අෙශෝකා 

මහ�_යෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

_�ව!ෙගොඩ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452305001 10/11/2017

z�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� කැ!දල!ද වලෙහේන ෙපො9 

අ"� මා:ගෙP අවස! ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452305002 10/11/2017

_�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ෙලෝ»වාෙගොඩ ;"� ක!ද 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452305003 10/27/2017

_�ගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� හV�VWර ස_� 

ශාලාව අසR! ෙකොටෙදKයාව ද]වා �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452305004 11/13/2017

_�ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� අමර"ංග මාවෙ� ෙසේනාර�න 

මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

z<ගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452306001 10/10/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� මැදල!ද ව�ත 

පධාන මා:ග 02 ස බ!ධ කරන පජා ශාලාව අසR! �ෙවන ෙපො9 

අ"� මා:ගය  සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452306002 10/10/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ප�VWර 

උඩගංඇ�ල ෙව�යාය අසR! �ෙ!ෂ් මහතාෙZ Kවස අසR! 

�ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452306003 10/10/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය�  කැ!දෙහේන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%



D73452306004 10/20/2017

අ�තනග�ල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� KnටWව 

ර!ෙපොVSගම Kවාස ෙයෝජනා කමෙP  ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� 

ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452307002 10/11/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො.අය� ක�වාල��ල Uර]ෙකොT මහතාෙZ Kවස 

අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452307003 10/11/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො. ස_� මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452307004 10/11/2017

ග පහ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� අ»�ගම ෙම!දෙපොල 

පැ"  උයන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 500,000.00         -                   0% A 10%

D73452308001 10/9/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො. 266 බස් මා:ගෙP බටගම ෙපො9 gසාන ¸_ය 

ඉ���ට _�ට! අ�Eස් මහතාෙZ Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452308002 10/9/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො. රාගම ෙ�ව�ත ෙප!තෙකොස්ත පාර 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452308003 10/10/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කදාන හXෙගොඩ 

ජයg�ය මාවත හ�වන ප�මග ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

450,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452308004 10/10/2017

ජා ඇල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� ශා!ත �වා  මාවෙ� 

ඩ�.� ෙrමා� මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452308005 10/11/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP රාගම කsෂ්ඨ Eද�ාලය අසR! 

�ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



D73452308006 10/12/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� �. එ� ෙපෙ:රා මාවෙ� 9³r 

පනා!ද ුමහතාෙZ Kවස ඉ�� �j! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452308008 10/12/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ෙන�  ගා:ඩ! පළ� ප�මග 

ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452308009 10/12/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කදාන උ"� බටගම ග� බැ ම පාෙ: 

සපරමා9 සාජ! මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452308010 10/27/2017

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කදාන උස්ව�ත අ���� මහතාෙZ 

Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452309001 10/11/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� k�ව:ධන පාර ගැ�S 

ෙවොRෙබෝ� �ඩා�jයට හැෙරන ස්ථානෙP වමට ඇ� ෙපො9 අ"� 

මා:ගය (ජානක g�යබ ඩාර මාවත) සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452309002 10/11/2017

ව�තල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� V�Vලාව ශා!ත 

ෙසබස්�ය! මාවත ෙපො9 අ"� මා:ගෙP �� ෙකොටස සංව:ධනය 

;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452310001 10/9/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� �වර ෙකොළඔ පධාන 

මා:ගෙP බ ඩාරව�ත මංස!�ෙP දVණට ඇ� ෙකොස්ව�ත ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

H73422110002 10/10/2017

මහර කාෆ්n ලංකා අෙලEසල ඉ±;<ම -  II අ�යර

8,134,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

D73452310003 10/11/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ගෙ!��ල පාෙර! හැ< යන 

ෙපො�ෙහේන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%



D73452310004 10/11/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ]ලැk] EF ෙටරස් ෙපො9 අ"� 

මා:ගෙP අවස! ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452310005 10/16/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� ;��ලවල ශා!� මාවත ෙපො9 

අ"� මා:ගෙP කාS ප@ධ�ය සකසා සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452311001 10/11/2017

ෙදො ෙr පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� Xංp ම ජාවල 

ෙපොෙහකj Kවස ලා� Xං�ෙහේවා මහතාෙZ අසR! �ෙවන ෙපො9 

අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

D73452311002 10/11/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� 406/ඒ දැතෑ��ල ෙකොTකාර 

මාවත පස!න මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

D73452311003 11/8/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� නාර පල බ�ෙහේන මා:ගෙP 

වමට ඇ� ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙr  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

D73452312002 10/10/2017

wයගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කැළsය ෙගෝනෙහේන 

_ලෙහේනව�ත ;ලැk]ව+ ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452312003 10/11/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකො දරණගම රණE� ��ෂ රංගVමාර මාවෙ� zට: 

100 ඉ��යට යන Eට දVණට ඇ� අ"� මා:ගය 572/ඒ ද�ෂ්ක 

Kරංජ! මහතාෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.
500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452312004 10/16/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශයට අය� අඑෙබෝEල ෙකොnටගහෙහේන 

මා:ගෙP නාලa මහ�_යෙZ Kවස අසR! �ෙවන ෙපො9 අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

wයගම  

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452313001 10/10/2017

කැළsය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කැළsය 

නාරං_Kය පාෙ: ක�ණාර�න සXත!´ ෙපො9 අ"� මා:ගෙP 

කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%



D73452313002 10/10/2017

කැළsය පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශයට අය� කැළsය 

ෙප�යාෙගොඩ ෙ@වාල පාෙ: ලැ!�ෙසේ� අසල ඇ� ෙබෝ]Vව 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැළsය   

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% A 10%

D73452321001 10/20/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො., ෙකොළඹ 02 චැප� ප�මඟ 45 යන ස්ථානෙP 

ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

D73452322001 11/7/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙකොjකාව�ත ��ෙ��යාව 

ෙගොත�ව K!ෙහේන රණE� T.ආ:. අමරෙසේකර මාවත කාපn ;�ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

D73452323001 10/11/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, නාවල පස්වන ප�මෙZ ඉ�� 

ෙකොටස kට අංක 65/08 Kවස ද]වා ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

x 

ජයව:ධනXර 

ෙකෝnෙn මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D73452324001 10/9/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ßනjVWර පාෙ: ෙපො9 අ"� 

මා:ගෙP 12/H/A Kවස kට ඉ��යට ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා 

සංව:ධනය ;<ම.

600,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%

D73452324002 10/9/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, Eහාර මාවෙ� අංක 231/C/1 Kවස 

අස¦! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය 

;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල 

නගර සභාව -                     -                   0% H 100%

D73452324003 10/11/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙP අංක 136/A  �{SXර ෙරොබn 

�ණව:ධන මාවත ප�ංp T.ෙරෝ°s KR_s මහ�_යෙZ Kවස 

ඉ���ට මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

D73452324004 10/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙP මාළෙ� ෙරොබn �ණව:ධන මාවත  5වන 

ප�මග කාS ප@ධ�ය සකස් කර මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     -                   0% O 0%

D73452324005 10/31/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො., අ"�v�ය V�!ද පාර 6 වන ප�මඟ 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%



D73452324006 11/7/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො, ෙජෝ�පාල මාවත 14 වන පට�ඟ සංව:ධය 

;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

D73452324007 10/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�.ෙකො., ෙරොබn �ණව:ධන මාවත Kවාස අංක 09 

�ල] ෙහේමk� මහතාෙZ සහ ෙහේර� මහතාෙZ Kවස kට ඉ��යට 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

D73452325001 10/11/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙකොnටාව දVණ රණkංහ මාවත 

සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                   0% O 0%

D73452325002 11/7/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙP කළ�ෙගොඩ ඉස� මාවෙ� වමට හැ�යන 

Eට ෙදවන වමට  හැ�මට ඇ� පාර �ල kට අංක30/36/1 දරණ Kවස 

ද]වා N ෙපො9 මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452325003 11/7/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකො.ෙP  කළ�ෙගොඩ රණවකව�ත පාෙ:! 

හැ�යන Eට VIP Court i �ල kට අග ද]වා N ෙපො9 මා:ගය 

ඉ!ටෙලො] ග� අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452325004 11/10/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ක�වාවල පග�Xර, 2 වන ප�මග 

සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

D73452325005 11/10/2017

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ක�වාවල පග�Xර, 3 වන ප�මඟ 

සංව:ධන ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

D73452326001 10/20/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො., ර�මලාන x ඥාෙ!ද පාෙ: Kවාස අංක 57 

සහ අංක 59ට (වැටෙක�යාව�ත) මැ�! ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය 

සංව:ධනය 

;<ම.

 
500,000.00         ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

D73452328001 10/31/2017

ෙමොර�ව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP, »නාව, උයන, W A 

��ස් මාවත සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% A 10%



H73422129001 10/9/2017

�¦ය!දල  කාෆ්n ලංකා අෙලEසල ඉ�� වැඩ 

Kම;<ම

 

 
2,500,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

අධ�]ෂ -                     -                   0% O 0%

D73452329002 10/11/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ද ෙr _ගහව�ත පාර ඇ� 

ෙකොස්ගහව�ත පාර  ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

D73452329003 10/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො., " ෙබෝEල ඇහැලගහව�ත මා:ගෙP 

මාරගහව�ත මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

D73452329004 11/10/2017

කැස්බෑව මැ�වරණ බල පෙ@ශෙP ජWරRය බ ඩාරගම පාර 

එRබ�ෙ�ව�ත පාර සංව:ධනය ;<ම.

1,500,000.00      ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                   0% O 0%

D73452330001 10/9/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො. ;�ව�"�ව ෙකොස්ව�ත දහ  මාවත 

සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% O 0%

D73452330002 10/9/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, මාවතගම කෘ° මා:ගය හරස් 

මා:ගෙP අ"� මා:ගෙP අංක 28/4/A Kවෙසේ kට 28/08 Kවස 

ද]වා ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% O 0%

D73452330003 11/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො., ;�ෙ��ය ගා/K වසෙ  මi!දමාවත 

පජාශාලාව අසළ ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                   0% O 0%

D73452330004 10/20/2017

ෙහෝමාගම පා .ෙ� .ෙකො.ෙP කහ"�ව බටiර ගාම ෙසේවා වසෙ  

කහ"�ව පධාන මාවත නR! එර!�ම ෙදවන ප�මග මැද ෙකොටස 

හා වමට ඇ� ෙව!ෙ@k ඉඩම පාර සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

D73452330005 10/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, ෙපො�ගස්�Eට, කහ"�ව, පග� 

මාවත, ජය ෙපෙදස මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



D73452331001 10/9/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP, බැෙ:ගල මා:ගය ආර භය හා �ව! 

මහතාෙZ Kවස ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

yතාවක 

පාෙ@Aය 

සභාව -                     -                   0% O 0%

D73452332001 10/12/2017

�Â�ගස්යාය  පා.ෙ�.ෙකො.ෙP ෙකොළඹ 05 ඇ�Ejගල මාවත 

සමvව�ත  ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% O 0%

D73452341002 10/9/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙහොෙ:"�ව gගතරාම ප!සල අසල 

අ"� මා:ගය ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

250,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73452341003 10/11/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �Zගල කැෙ� ප!සල ඉ���ට මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

D73452341004 10/11/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP න�¯� වටරNම මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

පාන9ර නගර 

සභාව -                     -                   0% B 35%

D73452341005 10/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP වා@9ව ධ:ම�p මාවෙ� Eලෙකොෙ� 

මා:ගයට හැ�S පg දVS පසට ඇ� අ"� මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

D73452341006 11/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙසොලම! මාවත සංව:ධනය ;<ම

330,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

D73452341007 11/15/2017

පාන9ර පා.ෙ�.ෙකො. බටiර මාල��ල ෙනො.73, සමරපාල මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

D73452342001 10/9/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP මාවල �ව! ධනංජය රණE� මාවත 

ග� අ"රා තාර දැzම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%



D73452342002 10/16/2017

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකො�යාව�ත මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% B 35%

D73452343001 10/9/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP KFඩාව ගාමෙP ෙදවන ප�මග 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% H 100%

D73452343002 10/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP බටiර බ ඩාරගම 

ෙකො පඤ්ඤගහව�ත මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D73452343003 10/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Uදාගම U�යෙගොඩ පළ� හරස් 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

400,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D73452343004 10/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 669/y ෙසේනXර ගාම ෙසේවා 

වසෙ  වැ�_�ල සYදා ෙපොළ අසල ච!දන �ෙ!ෂ්Vමාර මහතාෙZ 

Kවස අසR! යන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;රම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

බ ඩාරගම 

පාෙ@�ය 

සභාව -                     -                   0% H 100%

D73452343005 10/31/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ�ෙබෝ��ල අ�.ආ:.ෙපෙ:රා 

මාවත සංව:ධනය 

;�ම

 
7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D73452345001 10/19/2017

ම9රාවල පා.ෙ�.ෙකො.  ��ලෙහේන වරකාෙගොඩ VඩRගම මා:ගෙP 

ෙබෝ]Vව ඉ�කර මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම

550,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D73452346001 11/10/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ඈග� ඔය පාර_තා Eහාරය අසල 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

�ල�kංහල 

පාෙ@Aය 

සභාව 0% O 0%

D73452348001 10/9/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පාදාෙගොඩ සමÐ මාවත මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙ@�ය  

සභාව 0% O 0%



D73452348002 10/11/2017

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 740 ෙපො"Eල නැෙගනiර ර�නk� 

නාi_ මාවත කාS ප@ධ�ය සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 1,000,000.00      -                   0% C 60%

D73452349001 10/16/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 803 හරEල ගාමෙසේවා වසෙ  gගත 

Eමල මාවත සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

D73452349002 10/25/2017

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 795 ඕEjගල ගාමෙසේවා වසෙ  

කබරගල පාර gK� මහතාෙZ Kවස අසල kට ඉ��යට තාර දමා 

සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙ@ 

�ය සභාව 0% O 0%

D73452350001 10/11/2017

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 844/² ර�මෙ� නැෙගනiර 

ගාම ෙසේවා වසෙ  ඉW�ගහක!ද මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ@�ය 

සභාව 0% O 0%

D73452351001 10/25/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 843/ඊ "නෙදොළ ගාම ෙසේවා 

වසෙ  4 කSෙF kට උව!ඕEට හරහා �jගලට යන අ"� 

මා:ගෙP පජා ශාලාව අසල kට ඉ��යට සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට 0% O 0%

D73452352001 10/9/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක 836ෙ] වලකඩ ගාම 

Kලධා� වසමට අය� වලකඩ කXෙගදර මා:ගය ෙකො!�n කර 

සංව:ධනය ;�ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     100,000.00       20% C 60%

H74452403500 11/9/2017

zග�ව පාෙ@ශය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP gනා_ Kවාස සංÖ:ණය හා 

ෙපෝරෙතොට යාවන මා:ගයට පාලම] ඉ�;<ම

1,800,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

H77431101500 3/13/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා �ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     299,268.00       100% I 100%

H77431101501 3/21/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  1. �Nල�jය, බලග�ල, අංක : 

259/4/1 i ප�ංp  h.ෙ]. gමාR සදෙ:කා මහ�_ය හා 2. {S��ල, 

කැලෑ�j��ල, yතලාගාරව�ත, අංක : 233/3 i ප�ංp ඒ.ඒ. ජග� 

Kශා!ත අ�කා� මහතා යන  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා  Kවාස 

ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට �.40000/- බැv!
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     79,474.00         99% I 100%



H77431101502 7/11/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ!   සඳහා Kවාස  

ආධාර  ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     399,000.00       100% I 100%

H77431101504 7/20/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 1. �N�ෙදKය, ෙපො�ෙකො�ව ව�ත 

ප�ංp ෙ].y. සංhවa ආ�යÖ:� මහ�_ය, 2. 

�N�ෙදKය, ෙදොෙරොFව, අංක : 52 i ප�ංp ෙ].එ .එ~.එ . උX� 

හ�ස්ච!ද මහතා හා 3. �N�ෙදKය, ෙකොරද_!න, අංක : 

105/30/01 i ප�ංp ෙ½.ඒ.Î. ල]මා³ ජයෙකොT මහ�_ය යන අ� 

ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     60,000.00         100% I 100%

N77422801505 8/9/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �Nල�jය, අස්සැ!නව�ත, අංක : 

139/2 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ආ:.�. ය�නා කා!� මහ�_යට 

ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

N77431101507 8/19/2017

�Nල�jය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% A 10%

N77422801508 10/24/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �Nල�jය, වැවෙගදර, අංක : 233² 

i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඩ�.ඒ. කමK ම�කා!�  මහ�_යට  

ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% B 35%

H77431102501 2/3/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,974.00       100% I 100%

H77431102502 3/23/2017

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00       100% I 100%

H77431102503 11/9/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 92, ව�පල, ආTඅ බලම ප�ංp 

අ�  ආදාය  ලාÌ  සැ_ය� ස්ව:ණා රා�කා මහ�_යට  Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     20,000.00         100% I 100%

G77422802504 3/29/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක : 59², ගෙ!ෙපොල, ෙකො�ෙගොඩ 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .එ .Î. එස්R මහ�_යට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

38,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     37,254.00         98% I 100%



N77422802505 3/29/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H77431102506 8/2/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,784.00       100% I 100%

K77422902507 6/16/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H77431102509 7/3/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,892.00         100% I 100%

H77431102510 7/4/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zග�ව, රබ:ව�ත, ජයර�න පාර, 

අංක : 32/1y i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .එ .එස්. �ස්ලා 

මහ�_යට  Kවාස ආධාර ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     15.00                0% I 100%

H77431102511 7/20/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

N77422802512 7/20/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H77431102513 7/25/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙජ�ඉ! පා:], ෙගෝමස්ව�ත, අංක : 

261/18 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .එස්.එ . �ස්E මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% C 60%

H77431102514 7/25/2017

කටාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zග�ව, මහ{S�jය, z<ගම පාර, 

අංක : 451/3 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .එ . ක³� ර{මා! 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     14,144.00         94% I 100%



N77431102515 8/19/2017

කටාන  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                   0% O 0%

N77431102516 10/24/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N77431102517 11/2/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H77431103500 2/3/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     399,974.75       100% I 100%

H77431103501 2/16/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     499,627.50       100% I 100%

G77422803502 2/16/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත Xදගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     496,000.00       99% I 100%

H77431103503 3/21/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     149,988.50       100% I 100%

H77431103504 4/6/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග�ව, ෙප�ය��ල, � මා මස්�� 

මාවත, අංක : 87 i ප�ංp  අ� ආදාය  ලාÌ එ .ෆ�ස් මහ�_යට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     19,320.00         97% I 100%

H77431103505 4/6/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග�ව, ෙප�ය��ල, ර{මානාඛා�, 

අංක : 13/3 i ප�ංp  අ� ආදාය  ලාÌ එ .එස්. Ò: kෆායා  

මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     9,200.00           92% I 100%



H77431103506 6/22/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     499,560.00       100% I 100%

H77431103507 5/17/2017

zග�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා  Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     199,974.50       100% I 100%

H77431103508 7/10/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zග�ව, �jපන U`ය, අංක : 91² i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඩ�.ෙ].Î. Kරංජ³ මහ�_යට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     29,440.00         98% I 100%

H77431103509 11/14/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකො~pකෙ�, ෙපෝරෙතොට, අංක : 

166/15² i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .එ .එ . �යාස් මහතාට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     19,320.00         97% I 100%

H77431103511 7/25/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකො~pකෙ�, ෙපෝරෙතොට, අංක : 

265/2ඒ i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ k�� ෆ<දා මහ�_යට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     9,750.00           98% I 100%

H77431103513 7/25/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP zග�ව, ෙප�ය��ල, ර{මානාඛා�, 

අංක : 55² i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ . නස්ව: මහතාට  Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     24,840.00         99% I 100%

N77431103514 7/25/2017

zග�ව පා.ෙල.ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     498,275.00       100% I 100%

N77422803515 9/27/2017

zග�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ!  සඳහා  ස්වයං �;යා උපකරණ  

ආධාර ලබා `ම

325,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ�-zග�ව -                     324,891.00       100% I 100%

N77422804500 3/21/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     195,500.00       98% D 80%



H77431104501 3/23/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     400,000.00       100% D 80%

N77422804502 4/6/2017

_�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත 

උ�ග ෙපොල, ෙකොරෙසේව�ත, අංක : 73 i ප�ංp අ� ආදායහ් ලාÌ 

එස්.ෙපේමකා!� මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

38,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     37,600.00         99% I 100%

H77431104503 4/6/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP _�ව!ෙගොඩ, ග�ෙලො�ව, 

i½රා මාවත,  අංක : 100/1  i ප�ංp  අ� ආදාය  ලාÌ එ .අ�.එස්.  

�නFවරා  මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     24,999.00         100% I 100%

H77431104504 11/20/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP _�ව!ෙගොඩ, ග�ෙලො�ව, 

�නාස්ව�ත,  අංක : 143/1   i ප�ංp  අ� ආදාය  ලාÌ ෆා�මා 

ෆස්»නා    මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     39,740.00         99% I 100%

H77431104506 7/11/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ!   සඳහා 

Kවාස  ආධාර  ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     48,875.00         98% D 80%

H77431104507 8/24/2017

_�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ව!ෙගොඩ -                     499,560.00       100% D 80%

H77431105501 2/17/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     999,180.00       100% I 100%

K77422905502 2/16/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ!  

පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     150,000.00       100% I 100%

G77422805503 3/9/2017

z<ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල  Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     48,706.00         97% I 100%



G77422805504 3/10/2017

z<ගම පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත ක�එ¦ය, 

වැ�ලEල��ල, අංක : 08 i ප�ංp ස්වයං �;යා ලාÌ ×යාK 

Eෙ½ර�න මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     19,840.00         99% I 100%

N77422805505 3/21/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H77431105506 3/21/2017

z<ගම පා .ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     24,955.00         100% I 100%

H77431105507 3/23/2017

z<ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H77431105508 3/29/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අංක : 128, ප�ෙ�ෙවල පාර, 

ක�එ¦ය ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ෙ].එ . අ�ලාව¡ මහ�_යට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     49,340.00         99% I 100%

G77422805509 4/6/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක  Kරත  z<ගම, 

පළ�වන ප�මග, සංඝ_�තා මාවත, අංක : 06 i ප�ංp  අ� ආදාය   

ලාÌ  අ"ල සම! ප�රණ මහතාට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     14,000.00         93% I 100%

N77422805510 9/28/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  z<ගම, පල� ප�මග, සංඝ_�තා 

මාවත,  අංක : 13  i ප�ංp  අ�  ආදාය  ලාÌ ව�.�. ඉ!දාa  

මහ�_යට  ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

38,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     36,114.00         95% I 100%

H77431105511 4/6/2017

z<ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�එ¦ය, හංසv�ය, අංක : 256/²  i 

ප�ංp  අ� ආදාය  ලාÌ එ .එස්.එ . ෆN»!  මහතාට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     29,280.00         98% I 100%

H77431105512 5/17/2017

z<ගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

45,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     44,835.00         100% I 100%



H77431105513 7/4/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  අංක : 152, හ»ගම, z<ගම ප�ංp අ� 

ආදාය  ලාÌ ඩ�. ෙසෝමාව¡ මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H77431105514 7/11/2017

z<ගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ!   සඳහා Kවාස  

ආධාර  ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     49,080.00         98% I 100%

N77422805516 7/4/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පස්යාල, නාW»ව, අංක : 220² i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .ඩ�.එ . අ�ෆා  මහතාට  ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N77431105517 8/23/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N77435805518 7/4/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ගාම සංව:ධන ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H77431105519 7/25/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ක�එRය, ද ��ලෑව, අංක :108Î i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .එ!.එ .නෆ්R මහතාට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     14,640.00         98% I 100%

N77422805520 7/25/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ක�එ¦ය, වැ�ලEල��ල, අංක : 08 

i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ස්වයං �;යාවක K�" ×යාK Eෙ½ර�න 

මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N77422805521 8/8/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP පස්යාල, නාW�ව, අංක : 258Î i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .¿.එ . �ස්E මහතාට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H77431105522 8/8/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%



N77422805523 8/19/2017

z<ගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

H77431105524 8/19/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

180,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     -                   0% B 35%

N77431105525 8/24/2017

z<ගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙදබහැර මාවතෙහේන, අංක : 12 i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ආ:.එ . ච!�කා දමය!� මහ�_යට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

42,430.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම -                     42,205.00         99% I 100%

N77422805527 11/2/2017

z<ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�එ¦ය, වැ�ලEල��ල, අංක : 85 

i ප�ංp අ� ආදාය   ලාÌ එ~.�. _��! අ�ලාව¡ මහ�_යට 

ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

3,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

z�ගම 0% O 0%

G77422806501 3/13/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ 

ආධාර ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

301,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     90,450.00         30% D 80%

K77422906502 3/9/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා X{S 

පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     42,000.00         42% H 100%

G77422806503 3/9/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල  Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

H77431106504 3/29/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,983.00       100% I 100%

H77431106506 5/17/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

395,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     394,976.00       100% D 80%



H77431106507 6/5/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අංක : 90/එ /4/y, Vරවලාන, 

කහෙටෝEට ප�ංp අ�  ආදාය  ලාÌ එ .ආ:.එ . ඉ]බා� මහතාට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,997.00         100% I 100%

H77431106508 8/23/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

74,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% D 80%

N77422806509 7/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ�තනග�ල, වYරා��ල, අංක 

: 390² i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඉෂාරා සඳමාR Eකමkංහ 

මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00         100% I 100%

H77431106510 7/25/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP කහෙටෝEට, අංක : 85² i ප�ංp 

අ� ආදාය  ලාÌ ඒ.�.ඒ. ල¡ෆ් මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% A 10%

H77431106511 8/8/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

50,230.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,226.00         100% B 35%

H77431106512 10/3/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

H77431107500 3/9/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 99,500.00           99,500.00         100% I 100%

K77422907501 6/5/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  X@ගල�!  සඳහා ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     105,000.00       70% H 100%

N77422807502 6/1/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල  Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00       100% I 100%



N77435807503 6/29/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ගාම සංව:ධන  ස_� 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     399,841.40       100% C 60%

H77431107504 7/4/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,951.00         100% I 100%

H77431107505 7/4/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය   ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 199,000.00         199,000.00       100% I 100%

N77422807506 7/4/2017

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

K77422907507 7/3/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා X{S  පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     85,000.00         68% D 80%

N77422807508 7/3/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     149,994.95       100% I 100%

H77431107509 8/8/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,500.00         100% I 100%

N77435807510 8/11/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp 1. ග පහ, Eශාඛා ගාම 

සංව:ධන ස_�ය, 2. ග පහ, ෙබො�ලත උ"ර නෙවෝද�ා ගාම 

සංව:ධන ස_�ය හා 3. ග පහ, ඉහළ ඉW�ෙගොඩ දVණ, ශ]� ගාම 

සංව:ධන ස_�ය යන ගාම සංව:ධන ස_� සඳහා උපකරණ ලබා `ම 

- එ] ස_�යකට �.100000/- බැv!
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                   0% A 10%

K77422907511 8/11/2017

ග පහ පා.ෙ� . ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     75,000.00         75% H 100%



N77422807512 8/19/2017

ග පහ පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     300,000.00       100% D 80%

H77431108507 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,770.00         -                   0% I 100%

N77422808508 3/21/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

K77422908509 5/8/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා X{S 

වැඩසටහ! පැවැ�Uම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

H77431108510 5/17/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% D 80%

N77422808512 5/17/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% B 35%

H77431108513 5/17/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කඳාන, බාලÏ�ය මාවත ප�ංp අ� 

ආදාය  ලාÌ ඒ.Î. ෙඩ!k� මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% C 60%

N77422808514 6/1/2017

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල  Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% I 100%

F77435808516 6/16/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ඉ±Ejය ගාම සංව:ධන 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,550.00           -                   0% I 100%



H77431108517 7/4/2017

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% A 10%

N77422808518 8/8/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% C 60%

N77422808519 11/10/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං  �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

123,401.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% O 0%

N77431108520 11/10/2017

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  අංක : 421/එ /2, ගමමැද පාර, 

"ඩැ�ල, ජාඇල ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එස්.එස්. Eෙනෝ@ සඳ�ව! 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                   0% O 0%

H77431109500 5/9/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

233,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 233,000.00         233,000.00       100% I 100%

N77422809503 2/21/2017

ව�තල  පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% A 10%

H77431109504 3/21/2017

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,360.00           99,360.00         99% I 100%

H77431109505 4/21/2017

ව�තල   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% D 80%

H77431109507 11/16/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 713/2/ඒ, මාෙබෝල, ව�තල 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ නවග�ෙF   ක�ණාපාල  මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

49,130.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,130.00         100% I 100%



N77422809508 9/21/2017

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල  Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

75,894.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     75,894.00         100% I 100%

N77422809509 6/16/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% I 100%

N77422809510 10/16/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ව�තල, මාෙබෝල, zග�ව පාර, අංක : 

720/6 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ස්වයං �;යාවක K�" ෆා�මා 

�ෙනෝසා මහ�_යට  ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

38,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% D 80%

H77431109511 8/9/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     -                   0% I 100%

N77422809512 10/31/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  1. වැRසර, ෙව!ෙ@y ව�ත, අංක : 117 i ප�ංp 

ආ:.Î.එස්. Vමා� හා 2. ව�තල, මාෙබෝල, වැRකඩ��ල , අංක : 

83/4 i ප�ංp ෙ].එ .h pතා  ජය!� මහ�_ය  යන  අ� ආදාය  

ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 75,894.00           60,000.00         100% I 100%

N77422809513 9/27/2017

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ!  සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ  

ආධාර ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 77,659.00           75,000.00         100% I 100%

N77422809515 11/23/2017

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ව�තල, මාෙබෝල, රාජkංහ පාර, 

නාම� උයන, අංක : 48/1 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඒ.ඒ. w!තා! 

ෙනෝනා මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

38,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 0% O 0%

G77422810500 3/9/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල  Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

N77422810501 3/14/2017

මහර පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වංය �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%



H77431110503 4/21/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     73,875.00         15% I 100%

H77431110505 5/17/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

60,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     41,300.00         69% I 100%

H77431110508 8/2/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

25,717.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% D 80%

N77435810509 6/29/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ගාම සංව:ධන  ස_� සඳහා 

උපකරණ ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%

N77422810510 6/16/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% H 100%

H77431110511 7/31/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය   ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

130,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

N77422810512 7/4/2017

මහර  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම 

 

( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )
200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

H77431110513 7/25/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 1. ව�තල, එෙ�ර��ල, සමv මාවත, 

අංක : 452/4/ඒ/1 i ප�ංp එ .අR >� මහතා හා 2. 

ව�තල, එෙ�ර��ල, උස්ව�ත පාර, අංක : 190/8 i ප�ංp එ .එස්. 

අR�! ස<නා මහ�_ය යන අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා `ම - එ] අයVට �.30000/- බැv!
60,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% B 35%

H77431110514 7/25/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ව�තල, එෙ�ර��ල, k�_ණ මාවත, 

අංක : 142/18ඒ i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ!.ඒ. ල� කාRn 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% C 60%



N77422810515 8/9/2017

මහර  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං  �;යාවල Kරත හා  KරතUමට 

අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ!  සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ 

ආධාර ලබා `ම

45,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% D 80%

K77422910516 8/9/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වංය �;යා X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම

25,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% D 80%

N77435810517 10/11/2017

මහර   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp   ගාම සංව:ධන  ස_� 

සඳහා  උපකරණ   ලබා `ම

400,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% Q 0%

N77422810518 10/24/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වංය �;යා උපකරණ ආධාර 

ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා  ඇත ) 

 
510,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

N77431110519 10/24/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  කඩවත, ෙගෝනෙහේන, අංක : 384/ i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ~.ඒ.එස්. Vලර�න මහතාට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

N77431110520 10/24/2017

මහර පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා  Kවාස ආධාර 

ලබා `ම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

750,000.00         අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

N77422810521 11/10/2017

මහර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවක Kරත  කඩවත, 

ඇ�ෙදKය, ෙපර�ණ මාවත, අංක : 36/අ�/9 i ප�ංp  අ� ආදාය  

ලාÌ  එ~.Î. �යදාස මහතාට ස්වයං �;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

22,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                   0% A 10%

H77431111500 2/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     989,878.00       99% I 100%

H77431111501 2/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පැ�Rයවල, අ�රාෙගොඩ, අංක : 204 

i ප�ංp  අ� ආදාය  ලාÌ �.ෙපේමච!ද මහතාට Kවාස ආධාර ලබා 

`ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     74,528.00         99% I 100%



G77422811503 2/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා ස්වයං �;යා උපකරණ 

ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

G77422811504 2/16/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP   පැ�Rයවල, දංග�ල, අංක : 356/1 

i ප�ංp    ස්වයං �;යා ලාÌ  ෙ].එ . ච පා මහ�_යට  ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     49,375.00         99% I 100%

K77422911505 3/9/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා X{S 

පාඨමාලාව] පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

N77422811506 3/21/2017

ෙදො ෙr   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     99,756.00         100% I 100%

K77422911507 8/1/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ  කා!තාව! සඳහා 

ෙකො ඩා කැ�ම �¦බඳ ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

K77422911508 3/31/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ  කා!තාව! සඳහා බ�] 

ක:මා!තය  �¦බඳ ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

K77422911509 3/31/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ  කා!තාව! සඳහා ෙකj 

කෑම සැ`ම  �¦බඳ ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

K77422911510 8/1/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ  කා!තාව! සඳහා 

ôපලාවන�  �¦බඳ ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

K77422911511 3/31/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ  කා!තාව! සඳහා ඇY  

මැyම �¦බඳ ස්වයං  �;යා X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%



K77422911512 3/31/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා  ස්වයං  �;යා 

X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

H77431111513 6/9/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ� .ෙකොnඨාශෙP අ�  ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

160,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% B 35%

K77422911514 6/9/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා ස්වයං �;යා X{S 

පාඨමාලා පැවැ�Uම

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

K77422911515 6/5/2017

ෙදො ෙr   පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�!  සඳහා ස්වයං  �;යා X{S 

පාඨමාලා පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

N77422811516 6/1/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල  Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ කා!තාව! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

H77431111517 10/20/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය   ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%

N77422811518 7/11/2017

ෙදො ෙr  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% D 80%

H77431111519 7/25/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP �ෙගොඩ, Vමා���ල, අංක : 51/ඒ/7 

i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එස්.එ~.එෆ්. අස්_යා මහ�_යට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% H 100%

K77422911520 8/9/2017

ෙදො ෙr  පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා   ස්වයං  �;යා 

X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% D 80%



N77431111521 10/24/2017

ෙදො ෙr පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙr -                     -                   0% O 0%

N77422812500 4/6/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙගෝනවල, පnjEල, අංක : 109 i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඩ�.Î. ම9මාR වාසනා මහ�_යට ස්වංය 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

38,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     36,000.00         95% I 100%

F77435812501 6/9/2017

wයගම  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp  ගාම සංව:ධන ස_� 

සඳහා උපකරණ ලබා `ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     299,438.10       100% I 100%

N77422812502 7/11/2017

wයගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත අ� ආදාය  ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% B 35%

K77422912504 7/20/2017

wයගම  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං  �;යාවල Kරත හා KරතUමට 

අෙr]°ත  X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා  X{S පාඨමාලා 

පැවැ�Uම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% C 60%

H77431112505 7/25/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP 1. ම�වාන, ර]ෂපාන, අංක : 

18²/13/7 i ප�ංp ඒ.එ~.ඒ. ඉ:ෆා! මහතා හා 2. ම�වාන, 

උලijවල, අංක : 481 i ප�ංp �හා��! මහතා යන අ� ආදාය  

ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා `ම - එ] අයVට �. 15000/- 

බැv!
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     29,156.00         97% I 100%

H77431112506 7/25/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ම�වාන, ප�ල  පාර, අංක : 206y i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .ෙ½.එ . ඉෆ්�කා: මහතාට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     19,960.00         100% I 100%

N77422812507 11/17/2017

wයගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ම�වාන, උලijවල, අංක : 487/Î/2 

i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .ෙ½.එ . සහ! මහතාට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ආධාර ලබා `ම

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     -                   0% A 10%

K77422913501 2/16/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා  

KරතUමට අෙr]°ත X@ගල�! සඳහා ස්වයං �;යා X{S වැඩ�� 

පැවැ�Uම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     84,450.00         21% C 60%



H77431113502 10/31/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

190,161.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     190,161.00       100% I 100%

H77431113503 4/6/2017

කැළsය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zග�ව, ව�තල, {S�jය, 

නාෙහ! පාර , අංක : 130/4/1  i ප�ංp  අ� ආදාය  ලාÌ  ල<ෆා 

ෙනෝනා  මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     24,959.00         100% I 100%

H77431113504 6/16/2017

කැළsය  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  අ� ආදාය  ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

47,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     38,845.00         83% C 60%

H77431113507 7/20/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  කැළsය, වනවාසල, 

ජ �ව�ත, අංක : 455 i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .අ�� ජයර�න 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

H77431113508 7/25/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙය ව�තල, {S�jය, බ ඩාරනායක 

මාවත, අංක : 217/1ඒ i ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ . පවාස් මහතාට 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

H77431113509 8/9/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය   ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

N77422813510 9/19/2017

කැළsය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාවල Kරත හා 

KරතUමට අෙr]°ත  අ� ආදාය  ලාÌ X@ගල�! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ ආධාර ලබා `ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළsය -                     -                   0% A 10%

G77422821502 2/13/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00         100,000.00       100% A 10%

G77422821503 2/28/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 599,995.00         599,995.00       100% I 100%



H77431121504 2/28/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 999,983.00         -                   0% I 100%

G77422821505 2/28/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,000.00         499,000.00       100% I 100%

H77431121506 2/28/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 498,180.00         498,180.00       100% I 100%

H77431121507 3/23/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 

" 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 148,580.00         148,580.00       99% I 100%

N77422821508 4/18/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම   අ�යර 2
700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

F77422821509 5/31/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
105,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 92,517.00           92,517.00         88% C 60%

H77431121510 5/15/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

F77422821511 5/15/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H77431121512 6/19/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 14,ෙබෝeරාජ මාවත,අංක 

765/241  ප�ංp අ� ආදාය ලා�  �ස්ස Uරkංහ යන අයට Kවාස 

ආධාර 

ලබා�ම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,978.00           49,978.00         100% I 100%



F77422821513 6/14/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

F77422821514 6/7/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

ලබා�ම.
750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 748,500.00         748,500.00       100% I 100%

F77422821515 6/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%

H77431121516 7/18/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

N77422821517 7/18/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

N77422821519 8/1/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 130,212.00         130,212.00       87% I 100%

N77422821521 8/9/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

N77422821523 9/6/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 15, අ�� මාවත පාර,3/4 

ශා!ත ෙ½ ස් Kවාස කමෙP  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ gබමKය  

��"Vමා: යන අයෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා 

ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 48,598.00           48,598.00         97% I 100%

H77452221524 9/21/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ15 ශා!ත ෙ½ ස් E�ය 76 

ව�ත පෙ@ශය හරහා යන ෙපො9 මා:ගය ග� අ�ලා සකස් ;�ම 

අ�යර 2

300,951.01         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% A 10%



H77431122500 2/13/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

N77422822502 11/7/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

F77422822503 5/31/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�;යා උපකරණ 

ලබා�ම
105,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     105,000.00       100% I 100%

H77431122504 5/15/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

F77422822505 5/15/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශයට අය� ෙකොෙළො!නාව 

වැ�ල �jය පෙ@ශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 
250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

F77422822506 6/21/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම.
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

N77422822507 7/27/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)
605,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% B 35%

N77422822508 7/27/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා�ම අ�යර 2 (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)
504,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

N77422822511 8/15/2017

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා�ම
280,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% A 10%



H77431122512 8/15/2017

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% D 80%

H77422122516 9/4/2017

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකොෙළො!නාව ස්වයං 

�;යා Kෂ්පාදන අෙලE ;�ෙ  අෙලE සල සංව:ධනය ;�ම

111,919.89         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% H 100%

N77422822518 10/28/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යා වැT��S කර 

ගැKම සඳහා  ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ KරතEමට 

අෙr]°ත X@ගල�!ෙZ �වන ත�වය නංවාRම උෙදසා 

ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස උපකරණ ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

N77422822519 11/21/2017

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 

171,හ���ල,වැ�ල �jය ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ�.ඒ.ඒ.සpK 

සාග�කා යන අයෙZ hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා 

ආධාර ෙලස �; මැ°ම] ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

G77422822520 11/22/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලා� X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

උපකරණ ලබා�ම
10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

H77431123500 3/2/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

H77431123501 6/2/2017

� ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% A 10%

H77431123502 5/15/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

F77422823503 6/21/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     99,975.00         100% I 100%



N77422823505 10/11/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස මහන 

මැ°! ලබා�ම. 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% C 60%

N77422823506 11/22/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලා� X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස මහන 

මැ°! ලබා�ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

H77431123507 11/22/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� 

ආදාය ලා�!ට Kවාස ආධාර ලබා�ම

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර 0% O 0%

F77435824500 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ගාම සංව:ධන කට�" පව:ධනය 

සදහා Rයාප�ංp ෙපො"අරාව gබසාධක පජා ම ඩලය ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     29,987.00         86% I 100%

H77452624501 7/25/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP තලංගම ෙරෝහල ඉ���ට බස් 

නැව"  ෙපොල ඉ� ;�ම

130,000.00         අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     -                   0% A 10%

H77431124502 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ� ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලා�!ට 

Kවාස ආධාර 

ලබා`ම

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     299,115.00       100% I 100%

G77422824503 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.
400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     400,000.00       100% I 100%

H77431124506 3/2/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

H77431124508 3/6/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 1069/04 අමරෙගොඩ පාර 

ෙපො"අරාව මාලෙ� ප�ංp අ� ආදාය ලා�  ෙමලK අෙශෝකා 

මහ�_ය ෙවත Kවාස ආධාර ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     14,960.00         100% I 100%



H77431124510 5/23/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     99,985.00         100% I 100%

H77431124512 6/7/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     299,115.00       100% I 100%

F77422824513 6/14/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම. 140,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%

F77422824514 6/21/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

F77422824515 6/30/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 493/3/3 ෙහෝක!දර දVණ 

ෙහෝක!දර ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ~.එ .ජයව:ධන මහතාෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% B 35%

N77422824516 7/27/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම  (ප�ලාÌ නාමය අ�ණා 

ඇත)
37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     36,549.00         99% I 100%

H77431124517 8/16/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N77422824520 9/12/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස �; මහන 

මැ°! ලබා�ම
280,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N77431124521 10/11/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

276,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     276,000.00       100% I 100%



G77422925500 3/2/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     30,000.00         100% I 100%

H77422125502 3/2/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
285,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     284,962.00       100% I 100%

N77422825503 3/2/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     475,775.00       95% I 100%

H77431125506 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම අ�යර 2

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     998,280.00       100% I 100%

N77422825507 4/4/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

H77431125508 5/23/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

H77431125509 6/2/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,152.00         99% I 100%

H77431125510 6/12/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     97,642.00         98% I 100%

F77422825511 6/21/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%



H77431125512 7/10/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
460,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     459,356.00       100% I 100%

N77422825513 7/18/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     150,000.00       100% I 100%

F77422825516 8/21/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     183,000.00       92% I 100%

H77431125517 9/12/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලාÌ! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     299,400.00       100% I 100%

H77431125518 10/28/2017

මහරගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලාÌ! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

N77422826500 5/3/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%

F77422826501 6/19/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 8/23,උද�ාන පාර ප�ංp අ� 

ආදාය ලාÌ V�9 ද:ශන පනා!9 යන අයෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා�ම

 
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% C 60%

F77422826502 6/21/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

H77431126503 7/19/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% A 10%



H77431126504 8/9/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     79,170.00         99% I 100%

N77422826505 8/9/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% B 35%

N77422826506 8/23/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

H77431126507 8/23/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

1,200,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

N77422826508 10/28/2017

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යා වැT��S කර ගැKම 

සඳහා ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත 

X@ගල�!ෙZ �වන ත�වය නංවාRම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර 

ෙලස උපකරණ ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

N77431126509 11/13/2017

ර�මලාන පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

F77422827500 6/19/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත) 

 
80,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     80,000.00         100% I 100%

F77422827501 6/21/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     100,000.00       100% I 100%

N77422827502 7/27/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල -                     124,820.00       100% I 100%



N77422827503 9/4/2017

ෙදiවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදiවල 201,684.00         200,000.00       100% I 100%

H77431128501 4/4/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     749,463.81       100% I 100%

H77452328502 6/28/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කඩලාන ශා.අ!ෙතෝK පාර, අංක 

140/2 අසල ඇ� ෙපො9 මා:ගය Vnjග� අ�ලා සංව:ධනය ;�ම

375,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 374,044.32         364,995.20       97% I 100%

N77422828503 6/2/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

H77431128504 5/23/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% C 60%

H77431128505 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 

 
750,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     749,972.58       100% I 100%

N77422828506 5/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     300,000.00       100% I 100%

H77431128507 6/2/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම  

 

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 199,919.14         199,919.14       100% I 100%

F77422828509 5/15/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%



H77431128510 5/15/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 598,895.48         598,895.48       100% I 100%

F77422828511 6/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% H 100%

H77431128512 6/12/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,999.49         100% I 100%

H77431128513 6/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% H 100%

H77431128514 6/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

835,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% H 100%

F77422828515 6/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

N77422828516 7/27/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම  (ප�ලාÌ නාමය අ�ණා 

ඇත)

 
37,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

N77422828517 8/8/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% A 10%



N77422828518 8/15/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

H77431128519 8/21/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% A 10%

N77452228520 9/6/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙබො�පන ව�රඥාණ මාවෙ� 

ෙදවන ෙපො9 ප�මඟ අග ෙකොටස අ!ත: ස බ!eත Vnjග� අ"රා 

සංව:ධනය ;�ම

375,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 375,000.00         -                   0% C 60%

H77431128521 9/25/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 70,864.00           -                   0% H 100%

H77431129500 5/23/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N77422829501 6/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     150,000.00       100% I 100%

F77422829503 6/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

H77431129504 6/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

H77431129505 7/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     499,510.00       100% I 100%



N77422829506 7/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N77422829508 8/15/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

F77422829509 7/27/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම  (ප�ලාÌ නාමය අ�ණා 

ඇත)

 15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

N77422829511 8/8/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

H77431129512 8/15/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම අ�යර 2

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%

N77422829513 8/9/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
65,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     65,000.00         100% I 100%

N77422829514 8/21/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

N77422829515 9/12/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස �; මහන 

මැ°! ලබා�ම 

 
175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%



N77422829516 10/28/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස උපකරණ 

ලබා�ම (නාම ෙ�ඛණය අ�ණා 

ඇත)

 
55,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N77422829517 10/28/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යා වැT��S කර ගැKම 

සඳහා ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ KරතEමට අෙr]°ත 

X@ගල�!ෙZ �වන ත�වය නංවාRම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර 

ෙලස උපකරණ ලබා�ම
300,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%

H77431129518 9/12/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලාÌ! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

F77422829519 10/11/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

H77431129520 11/13/2017

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අ� ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා�ම

365,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% B 35%

K77422929521 11/22/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යා පව:ධන වැඩසටහන] 

ෙලස ස්වයං �;යා අෙr]°ත කා!තාව! සඳහා අ�ක  K:මාණ 

පාඨමාලාව] 

පැවැ�Uම

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N77431129522 11/22/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

70,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H77431129523 11/20/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

375,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H77431130500 3/2/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     196,366.00       98% I 100%



H77452230503 3/20/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �jපන 9  ප�]ෂණ මධ�ස්ථානය 

අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% H 100%

H77431130504 3/20/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

H77431130507 5/23/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

F77422830509 6/14/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම. 200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F77422830510 6/21/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F77422830511 6/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 63/5/1 පැලෑදෙගොඩ පාර 

ෙහෝමාගම ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ අෙනෝජා සම!� මහ�_යෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා�ම

 
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F77422830512 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

H77431130513 6/22/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සදහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     300,000.00       100% I 100%

H77431130514 7/10/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,130.00         98% I 100%



H77431130516 7/19/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

950,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% D 80%

N77422830518 8/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N77422830519 7/27/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම. 50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

G77422830520 8/31/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම.

 
35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

H77431130521 8/15/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N77422830522 10/28/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස උපකරණ 

ලබා�ම
550,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

N77422830523 10/28/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස �; මහන 

මැ°! ලබා�ම
105,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% O 0%

N77422830524 9/12/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගලය!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස උපකරණ 

ලබා�ම (ප�ලා� නාමය අ�ණා ඇත)
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% B 35%

H77431130525 9/12/2017

ෙහෝමාගම පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලාÌ! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% O 0%



H77431130526 10/3/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය  ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% C 60%

N77431130527 10/30/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

N77431130528 11/13/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H77431131500 3/2/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

G77435831502 3/14/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp �@ෙදKය දVS ගාම 

සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% I 100%

F77422831504 6/14/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%

F77422831506 6/21/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම.
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% C 60%

H77431131507 6/22/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%

H77452231508 7/10/2017

kතාවක පා .ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙසේනානායක ෙපෙදස ගමෙZ ෙපො9 

මාවත සංව:ධනය ;�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% A 10%



N77422831509 9/12/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" 

ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස උපකරණ 

ලබා�ම (ප�ලා� නාමය අ�ණා ඇත) 

 
20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%

N77431131510 10/12/2017

kතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%

N77431131512 11/6/2017

kතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

H77431132500 3/2/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

110,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     110,000.00       100% I 100%

G77422932501 3/2/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම
30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% B 35%

F77422832507 5/31/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා�ම 

 
290,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

H77431132508 6/21/2017

���ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

270,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% O 0%

H77452232509 6/19/2017

�Â�ගස්යාය  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙකොළඹ 08,වනාත��ල D2-

D1 කලාපෙP ෙපො9 කාS ප@ධ�ය �¦සකර ;�ම

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

H77431132510 8/8/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 
370,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     370,000.00       100% I 100%



H77431132512 8/9/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම අ�යර 2

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     175,000.00       100% I 100%

N77422832513 8/9/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම.
185,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

N77435832514 8/22/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙදමටෙගොඩ ගාම 

සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% D 80%

F77422832515 9/4/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�;යා උපකරණ ලබා�ම  (ප�ලාÌ නාමය අ�ණා ඇත)
24,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% A 10%

N77422832516 9/4/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා�ම.
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%

H77431132518 10/19/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�!  

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% O 0%

N77422832519 10/31/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා�ම 

 
90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%

F77435832520 10/28/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp k/ස නාරෙහේ!�ට 

ගාම සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය -                     -                   0% O 0%

N77422832521 11/22/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක 

K�" ෙහෝ KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලා� X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස මහණ 

මැ°! ලබා�ම
100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%



H77431133500 3/2/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මා9�වාව නාi_ ග මානෙP ෙතෝරා 

ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     199,595.00       100% I 100%

H77431133503 3/27/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP අංක : 75/2,කහවල,පා9]ක i ප�ංp 

අ� ආදාය  ලාÌ K.G. ෙසෝමපාල මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම 

 

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක 14,536.00           14,536.00         97% I 100%

H77431133504 5/15/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     150,000.00       100% I 100%

H77431133505 6/22/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% B 35%

F77435833507 8/16/2017

පා9]ක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp වග බටiර ගාම සංව:ධන 

ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% H 100%

N77431133509 11/1/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% A 10%

N77431133510 11/6/2017

පා9]ක පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරා ග� අ� ආදාය ලා�!ට 

Kවාස ආධාර ලබා�ම

90,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පා9]ක -                     -                   0% O 0%

N77422841500 3/20/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

නගාk�Uම සඳහා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා උපකරණ 

 ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 100,000.00         -                   0% C 60%

K77422941501 3/20/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආබාeත අයව»!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;<ම �sස ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% H 100%



H77431141502 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර  ලබා`ම.

215,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     211,692.00       98% I 100%

G77422841503 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා ස්වයං�;යාෙF 

K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

44,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 44,000.00           -                   0% C 60%

H77431141504 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% C 60%

N77422841505 4/25/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාවල K�" අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 300,000.00         -                   0% C 60%

H77431141506 5/16/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස ආධාර 

ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     199,134.00       100% I 100%

H77452441507 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වෑකඩ පහ!ගම අසල ෙපො9 කාSව 

සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

H77452341508 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�දෑවල අ!දරගහ පාර, පළෙවK 

ප�මග ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% B 35%

H77452341509 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මාල��ල, Xව]ව�ත පාෙ:, ඉහළ 

ෙකොටෙසේ ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 200,000.00         -                   0% H 100%

N77422841510 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%



H77431141511 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

H77431141512 9/14/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

H77452341513 10/26/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ක��jය දළදාව�ත 4වන ප�මග 

ෙපො9 මා:ගය  ෙකො!�n   දමා සංව:ධනය ;<ම.

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

H77452341514 9/29/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙකෙස�ව�ත i½රා ගා�! ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර 400,000.00         -                   0% B 35%

F77435841515 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp න�¯�ව Íනෑ!ස් ව�ත 

ගාම සංව:ධන ස_�ය සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

28,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

N77431141516 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

නංවා³ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% A 10%

N77422841517 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 692 ගාම Kලධා< වසෙ  අංක 53/2 

වටරN  පාර, න�¯�ව, පාන9ර ප�ංp Kම� පනා!9 යන අයට ;� 

ෙටොÍ, ��ස් සහ බ�n ව:ග Kෂ්පාදනය ;<ම සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.
44,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

N77422941518 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 692 ගාම Kලධා< වසෙ  අංක 53/2 

වටරN  පාර, න�¯�ව, පාන9ර ප�ංp Kම� පනා!9 යන අයට 

ස්වයං�;යාව] ෙලස ;� ෙටොÍ, ��ස් සහ බ�n ව:ග Kෂ්පාදනය 

;<ම සඳහා X{Sව ලබා`ම.
5,800.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%

N77452341519 11/2/2017

පාන9ර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP න�¯�ව k�� ස�ගා9 මාවත ෙපො9 

මා:ගෙP ෙකොටස] සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන9ර -                     -                   0% O 0%



N77422842500 3/6/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ ස්වයං�;යාවල 

Kරත හා KරතUමට අෙr]ෂා කරන X@ගල�! සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා `ම.

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% B 35%

H77431142501 3/6/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     999,320.00       100% I 100%

H77431142502 4/25/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර  ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     75,000.00         100% I 100%

H77452342503 5/16/2017

ක�තර පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 723/එෆ් ෙ�]කව�ත ගාම Kළධා< 

වසෙ  ප!Kල ෙටර!ස් පළ� ප�මග ෙපො9 මා:ගය ෙකො!�n 

අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 400,000.00         397,603.75       99% I 100%

N77422842504 5/23/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     149,196.00       99% I 100%

H77431142505 8/8/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල hවන 

ත��වය ඉහල දැzම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 124,440.00         124,440.00       100% I 100%

H77431142506 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ �ව ප!සල පාර, 

දVS ක�තර ජයව¡ �ණ�s හ�ඕEට මහ�_යට Kවාස ආධාර 

ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 24,983.00           24,983.00         100% I 100%

H77452342507 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙමොෙරො!"�ව දVණ, මහල!ද 

ෙපොස්පරn ගා:�!ස් ෙපො9 මා:ගය ඉ�� ෙකොටස තාර දමා 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 500,000.00         -                   0% H 100%

H77452342508 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මහ ෙගෝන�ව අඩගහෙතොට ෙපො9 පාර 

පල� ප�මග  තාර දමා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 249,000.00         -                   0% H 100%



H77452342509 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපොහ@දර��ල, නැෙගනiර 

ෙකොළබද ෙපො9 පාර පල� ප�මග  තාර දමා සංව:ධනය ;<ම.

350,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

H77452342510 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙපොහ@දර��ල, නැෙගනiර ප!සල 

පාර ෙපො9 මා:ගෙP ෙදවන ප�මග  තාර දමා සංව:ධනය ;<ම.

450,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

H77452342511 9/14/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කXෙහේන ගාම Kළධා< වසෙ  ර!�ය 

උයන පල� ප�මග ෙපො9 මා:ගය තාර දමා සංව:ධනය ;<ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 250,000.00         -                   0% H 100%

N77422842512 9/27/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො. 61, සංiඳXර, Eෙ�ෙගොඩ, 

ක�තර උ"ර ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ මෙනෝ� ෙෆො!ෙසේකා 

මහ�_යට ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                     -                   0% A 10%

N77422843500 3/20/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය නගාk�Uම සඳහා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ  ලබා`ම. 

 
300,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

K77422943501 3/20/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආබාeත අයව»!ෙZ 

gභසාධනය තහN� ;<ම �sස ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහන] 

පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     50,000.00         100% I 100%

H77431143502 3/20/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ Kවාස 

සංව:ධනය සඳහා දව� ආධාර ලබා`ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     42,767.00         17% D 80%

H77452343503 3/20/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව�ගම, පාසල පාෙ: පළ� 

ප�මග (�නදාස ෙහේෙ!ෙගොඩ මහතාෙZ Kවස �ij පාර) ෙපො9 

මා:ගෙP ආර භෙP kට ඉ��යට ෙකො!�n දමා සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     449,975.00       90% I 100%

H77431143504 4/25/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! 

සඳහා Kවාස ආධාර  ලබා`ම.

120,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     119,819.00       100% D 80%



H77452343505 5/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 661/ඒ, ෙකොතලාවග උයනපාර 

ෙපො9 අ"� මා:ගය ෙකො!�n ;<ම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     629,975.00       90% I 100%

H77452343506 5/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 691 අ�ෙබෝ��ල නැෙගනiර 

;�ප�ලගහ ව�ත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

650,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 650,000.00         -                   0% H 100%

H77452343507 5/16/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඇෙලො;යාව ව�ත පාර ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     629,975.00       90% I 100%

N77422843508 6/1/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

35,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     34,975.00         100% I 100%

H77431143509 8/8/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල hවන 

ත��වය ඉහල දැzම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

H77452343510 9/14/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වYරා��ල �@ධ ම!�රය අසල 

ෙපො9 �Eg  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     89,975.00         90% I 100%

H77452343511 9/14/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මා9�jය දවටගහව�ත ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     179,975.00       90% I 100%

H77431143513 9/8/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP gමනෙජෝ�Xර, හා�ල��ල, 

; ම!"ඩාව  ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ ඩ�. ච"� �ව!මාR 

මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     14,711.00         98% I 100%

N77431143514 9/27/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%



N77431143515 9/19/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ; ම!"ඩාව, හා�ල��ල, 

gමනෙජෝ�Xර යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ඩ�. ච"� 

�ව!මාR යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම 0% O 0%

N77422843516 10/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

H77431143517 10/11/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% A 10%

N77435843518 10/14/2017

බ ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 660 ඒ, එ�ට��ල ගාම 

සංව:ධන හා මරණාධාර ස_�යට අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     29,294.00         98% I 100%

N77422844500 3/20/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය නගාk�Uම සඳහා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ  ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

K77422944501 3/20/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආබාeත අයව»!ෙZ gභසාධනය 

තහN� ;<ම �sස ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     21,440.00         43% H 100%

K77422944502 3/20/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව!ෙZ 

hවන ත��වය නගාk�Uම සඳහා ස්වයං �;යා X{S වැඩසටහ! 

පැවැ�Uම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     2,845.00           6% D 80%

H77431144504 3/17/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොරණ, $ණගම, න:තනගල ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ ආ:.ඒ. ෙපේමk� යන අයට Kවාස ඉ�;<ම සඳහා 

දව� ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,730.00         98% I 100%

H77431144505 3/17/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පා9]ක, ෙකොjග ෙගොඩ ෙනො.50/4 

ඒ යන R�නෙයi ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ඩ�.xම¡ Xෂ්පලතා 

ෙපෙ:රා යන අයට Kවාස ඉ�;<ම සඳහා දව� ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00         100% I 100%



G77422844506 4/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා ස්වයං�;යාෙF 

K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     20,000.00         100% I 100%

H77431144507 4/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො. 216, ප!K� ක!ද, 

කන!Eල,  ෙහොරණ යන R�නෙP ප�ංp ². උපා�ස් යන අයට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00         100% I 100%

H77452344508 4/25/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP zවනපලාන පරණ පාස� මාවෙ� 

අග�කඩ ෙපො9 මා:ගය ශම පදනම මත �¦සකර කර ගැaම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,900.00           99% I 100%

H77431144512 7/6/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     48,715.70         97% I 100%

H77431144513 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල hවන 

ත��වය ඉහල දැzම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% A 10%

N77422844514 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යාEරiත පN�වලට සහන 

සැලyම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% B 35%

N77422844515 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොරණ න:තනගල, 3වන අ�යර, 

ෙනො. 104 යන R�නෙP ප�ංp Î.එ . රණkංහ යන අයට 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

N77422844516 8/8/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙහොරණ මාෙහේන අංක 266 යන 

R�නෙP ප�ංp �.y.¿. ජය�ලක යන අයට ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00         100% I 100%

H77431144517 9/8/2017

ෙහොරණ  පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP  ��බැ@ද, ජා�ක ත�ණ ෙසේවා 

මාවත, අංක : 320/1 i ප�ංp රං�� රW]කනෙZ  මහතාට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,730.35         98% I 100%



N77431144518 11/2/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො. 192, �]ෙහේනගම, $ණගම, 

ෙහොරණ යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ අ�ලා ප�_s 

ජයෙන�� යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% D 80%

N77431144519 9/19/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො. 162, මහ උ�ව, Vඩා උ�ව 

යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ . �යව¡ �ණව:ධන යන 

අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,714.00         98% I 100%

N77431144520 9/19/2017

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො. zගැ�තර පාර, ;�ගල, 

ෙහොරණ යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Î.�.අ�. අ�රාංගa 

ඩයස් යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,982.00         100% I 100%

N77422845500 6/6/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාෙවi K�" ෙහෝ 

K�]තUමට kjන අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

H77431145501 8/8/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල hවන 

ත��වය ඉහල දැzම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

N77422845502 8/10/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය නගා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

N77422845503 9/27/2017

ම9රාවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක�තර පාර, යාල, අ��වාෙතොට 

ප�ංp ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ h. ඥානව¡ මහ�_යට ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම9රාවල -                     -                   0% C 60%

G77422846500 3/13/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං �;යාෙවi K�" අ� 

ආදාය ලාÌ �ල�kංහල, ඉංv�ය පාර, ජය!ත ෙ�ක�ය R�නෙයi 

ප�ංp EතානෙZ ච�� �ව! යන අයට ස්වයං �;යා උපකරණ  

ලබා`ම. 

 
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% B 35%

H77431146502 5/16/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     199,585.00       100% I 100%



N77422846503 6/6/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාෙවi K�" ෙහෝ 

K�]තUමට kjන අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා`ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     60,000.00         100% I 100%

K77422946504 6/7/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     -                   0% C 60%

H77431146506 8/8/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල hවන 

ත��වය ඉහල දැzම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     99,345.00         99% I 100%

N77431146507 9/27/2017

�ල�kංහල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�ල�kංහල -                     49,225.00         98% I 100%

H77431147500 3/29/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ 

hවන ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව� 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     199,800.00       100% I 100%

K77422947501 3/29/2017

ෙදොඩ ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යා අෙr]°ත ත�ණ 

ත�sය! සඳහා ස්වයං�;යා X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     120,147.56       80% C 60%

H77431147503 4/25/2017

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! 

සඳහා Kවාස ආධාර  ලබා`ම.

220,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% H 100%

G77422847504 4/25/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා 

ස්වයං�;යාෙF K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම 

සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

91,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

H77431147505 5/16/2017

 ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     199,525.00       100% I 100%



N77422847507 5/16/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     44,460.00         89% I 100%

H77431147508 7/6/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

N77422847509 7/6/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% A 10%

N77431147510 9/27/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

425,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

N77422847511 11/10/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 566,ගංඉම, ෙදොඩංෙගොඩ ප�ංp 

අ� ආදාය ලාÌ මාලa සමරkංහ k�ව:ධන මහ�_යට ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% O 0%

N77422847512 9/27/2017

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ආk� මාවත, අ»�ෙහේන, 

ක�තර දVණ ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ �.Î. කල�ාs ෙ:Sකා 

මහ�_යට ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

N77431147513 9/19/2017

 ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පැල�jයාෙගොඩ, ෙත�වන යන 

R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ඩ�. gමනාව¡ යන අයට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     -                   0% C 60%

H77431148500 2/15/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     600,000.00       100% I 100%

G77422848502 2/15/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං 

�;යා උපකරණ  ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     499,400.00       100% I 100%



H77452348503 2/15/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ක� වාෙමෝදර kංහරාජය අසල 

සංචාරක ෙපො9 හරස් මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     200,000.00       100% I 100%

H77452348504 2/15/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP මZෙගොන ගාම Kලධා< වසෙ  

VW�ෙගොඩ පධාන  මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

175,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     175,000.00       100% I 100%

H77431148505 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     249,240.00       100% I 100%

F77422848506 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 499,934.00         499,934.00       100% I 100%

H77452348507 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP සiරා Eද�ාල මා:ගෙP ෙපො9 අ"� 

පාෙ: ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

H77452348508 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ද:ගා නගරෙP කාk  මාවෙ� ඉ�� 

ෙපො9 ගාzය මා:ගය   සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

H77452348509 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 766 එෆ් මාෙ�වන වසෙ  

ඉස්�කා: මහතාෙZ Kවස අසල ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 100,000.00         -                   0% D 80%

H77452348510 3/20/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 766Î කා�යව�ත වසෙ  ම(: 

ෙපො9 මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%

H77452348511 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 733 මෙ�ෙගොඩ වසෙ  

අ!නාkව�ත මා:ගෙP, ෙපො9 අ"� මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස 

සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% C 60%



H77435248512 11/23/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 756 මාRගාෙහේන ගාම Kලධා<  

වසෙ  පැලස් පා� පාෙ: ෙබෝ]Vව සාදා ඉ�� �දR! ෙපො9 කාSව 

සංව:ධනය ;<ම.

225,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% A 10%

H77452348513 3/17/2017

ෙ��වල පා .ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ව�ෙගොඩෙෂේ] ඉ�රාi  මාවෙ� 

ෙපො9 අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N77422848514 5/16/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

N77422848516 9/27/2017

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                   0% B 35%

H77452349500 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 805 ඊ යnෙටෝEට ගාම Kලධා< 

වසමට අය� යnෙටෝEට-wRංගහක!ද අ"� මා:ගය ශම පදනම 

මත ෙකො!�n අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

H77431149501 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ෙගොඩනැංUමට අවශ� දව� 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     199,876.00       100% I 100%

K77422949502 3/29/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යා අෙr]°ත ත�ණ ත�sය! 

සඳහා ස්වයං�;යා X{S පාඨමාලා පැවැ�Uම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     250,000.00       100% I 100%

H77431149503 4/25/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර  ලබා`ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     58,155.00         97% I 100%

G77422849504 4/25/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා ස්වයං�;යාෙF 

K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

170,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%



H77431149505 5/16/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස ආධාර 

ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     199,870.00       100% I 100%

N77422849506 5/16/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

H77431149508 7/6/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

125,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     125,000.00       100% I 100%

H77452349509 11/22/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැRපැ!න, ෙද�ගහ�ව, ඇ�ලව�ත 

ෙපො9 පාර එස්. රාෙ½!ද මහතාෙZ Kවස අසල kට ඉ��යට 

ෙකො!�n ;<ම.

275,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% B 35%

N77431149510 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% O 0%

N77422849511 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP තn� ෙදෙ] කෙ� පාෙ:, 

වැ�ක!දල, පා!�ය, ම"ගම ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ මාලa ��ස් 

මහ�_යට ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% C 60%

N77422849512 9/27/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඇjVV�ෙගොඩැ�ල, ෙහොරවල, 

වැRපැ!න ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .ආ:. ම�කා!� මහ�_යට 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% A 10%

N77431149513 9/19/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ]කර 10, නව ජනපදය, 

අ��ගංෙගොඩ, ම"ගම යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

Kෙරෝෂa ôබkංහ යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% H 100%

H77431149514 11/14/2017

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP  ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                   0% O 0%



H77431150500 4/25/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�! සඳහා 

Kවාස ආධාර  ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,180.00         98% I 100%

K77422950501 6/7/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං�;යා X{S වැඩසටහ! පැවැ�Uම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% C 60%

N77422850503 9/8/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය  ලබන ස්වයං�;යා 

X{SලාÌ! ආ:åක හා සාමාhය වශෙය! සEබල ගැ!Uම සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% C 60%

H77452350505 10/31/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ;"�ෙගොඩ, පනාද� ක!ද 

_!ම" ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% Q 0%

N77422850506 8/8/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යාEරiත පN�වලට සහන 

සැලyම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% A 10%

N77431150507 9/27/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ 844 y 

ෙපො�ග පල නැෙගනiර ගාම ෙසේවා වසෙ  ප�ංp අෙශෝකා 

දමය!� ජයkංහ මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

10,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     10,000.00         100% I 100%

N77422850508 11/2/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 35/1 v�ෙකොල, අගලව�ත ප�ංp 

y.එ .සpK Vමා� යන අයට V�බ� Kෂ්පාදනය ;<ම සඳහා 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

44,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% O 0%

N77422950509 11/2/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 35/1 v�ෙකොල, අගලව�ත ප�ංp 

y.එ .සpK Vමා� යන අයට ස්වයං�;යාව] ෙලස V�බ� 

Kෂ්පාදනය ;<ම සඳහා X{Sව ලබා`ම.

5,800.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% O 0%

H77431151500 5/16/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉ�තපාන කලාපෙP අ� 

ආදාය ලාÌ!ට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     199,998.00       100% I 100%



G77422851501 6/1/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැRපැ!න, ෙහොරවල 

ම�ව"ක!ෙ@ ප�ංp ච!�කා ම�කා!� යන අයට ස්වයං�;යා 

උපකරණ ෙලස තණෙකොළ කපන මැ°ම] ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     14,250.00         95% I 100%

H77452351503 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පැsයාවල ජනපදය, 

V�Yකnjය ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

N77422851504 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යාEරiත පN�වලට සහන 

සැලyම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% B 35%

H77431151505 9/14/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලා²!ෙZ hවන 

ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     19,756.00         99% H 100%

N77431151506 9/27/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාEට -                     -                   0% A 10%

H77431152500 5/16/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% C 60%

H77452352502 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP පනාද�ක!ද, පළවන ප�මඟ 

උඩෙහේන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% H 100%

N77422852503 8/8/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යාEරiත පN�වලට සහන 

සැලyම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

N77422852504 11/10/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො.400, මාවතව�ත, 

ෙබ�ලන ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ධ මෙZ ෙදෝන කා!�ලතා 

මහ�_යට ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%



N77431152505 9/27/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාR!ද�වර -                     -                   0% A 10%

H77431153500 2/16/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP, _�ලKය, අරකෙගොඩ, 29/² 

ස$පකාර ඉඩම R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ආ:.එ . "k� 

ෙපේමVමාර මහතාට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     49,967.50         100% I 100%

H77431153501 6/1/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     13,829.00         92% I 100%

H77431153502 8/8/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල hවන 

ත��වය ඉහල දැzම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     99,935.00         100% H 100%

N77422853503 8/21/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන 

ත��වය නගා k�Uම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

250,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% C 60%

H77431153504 9/8/2017

_�ලKය පා.ෙ�.ෙකොnඨාශෙP ග�පාත, පනාෙගොඩ, අංක : 06 i 

ප�ංp අ� ආදාය  ලාÌ එ .ඒ. ජග� Vමාර මහතාට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     15,000.00         100% H 100%

N77422853505 9/27/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අංක 326/ඒ1, 9කSව අසල, 

ෙදොඹෙගොඩ, ෙහොරණ  ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ "ෂාK මාලා 

අ"ෙකෝරල මහ�_යට ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     49,480.00         99% I 100%

N77431153506 9/19/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP 240, රා@දෙගොඩ, පරගස්ෙතොට යන 

R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ආ:.එ�. ඇkR! ෙනෝනා යන අයට 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% C 60%

H77431153507 10/11/2017

_�ලKය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

_�ලKය -                     -                   0% C 60%



F77435854501 4/25/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙතෝරාග� ගාම සංව:ධන 

ස_�ය] සඳහා උපකරණ ලබා`ම.

30,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% A 10%

G77422854502 4/25/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ හා ස්වයං�;යාෙF 

K�" X@ගල�!ෙZ hවන ත��වය නංවා³ම සඳහා ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා`ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     38,520.00         64% I 100%

H77431154503 4/25/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙනො.25/y3, කඳන�jය, ෙබෝෙr, 

පා9]ක යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ . එ�. gෙ!තා 

ෙපේමVමා� යන අයෙZ hවන ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.
15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     14,536.00         97% I 100%

N77422854505 6/6/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ස්වයං�;යාෙවi K�" ෙහෝ 

K�]කUමට kjන අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     67,000.00         67% I 100%

H77431154507 7/6/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ!ෙZ hවන ත��වය 

උසස් ;<ම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

60,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     59,936.00         100% I 100%

H77431154508 8/8/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP හඳපා!ෙගොඩ, පාසල හ!�ය, 

ෙ�ෙකො�ව, ෙනො: 233 ඒ යන R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ඒ.එ . ෙrමර�න යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

25,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     24,259.50         97% I 100%

H77431154509 8/8/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ පN�වල hවන 

ත��වය ඉහල දැzම සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

150,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% D 80%

N77422854510 8/8/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP �;යාEරiත පN�වලට සහන 

සැලyම සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

100,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% A 10%

N77422854511 8/8/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ඉමv� ජනපදය, 05 වන ප�මග, 

ඉංv�ය යන R�නෙP ප�ංp එ~.².ඒ. අෙ�නායක යන අයට 

ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     -                   0% B 35%



N77431154513 9/27/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP ෙතෝරාග� අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගල�! සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

20,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     9,745.00           49% H 100%

N77431154514 9/19/2017

ඉංv�ය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP කඳන�jය, ෙබෝෙr, පා9]ක යන 

R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එ .එ . දයාංගa යන අයට Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

15,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය -                     14,817.00         99% I 100%

N77452354515 11/17/2017

ඉංv�ය පා .ෙ�. ෙකොnඨාශ ෙP හඳපා!ෙගොඩ, අරකාEල 

RiKයාව�ත මා:ගෙP, බානගල මහතාෙZ Kවස අසR! ඇ� ෙපො9 

මා:ගය ෙකො!�n ;<ම.  (II අ�යර)

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංv�ය 0% O 0%

K77453963500 7/25/2017

ග පහ �ස්´]කෙP  �;යා Eරiත ත�ණ ත�sය!  සඳහා �ය9� 

X{S වැඩසටහන] පැවැ�Uම "R! ත�ණ පජාවෙZ වෘ�¡ය 

හැ;යාව! ව:ධනය ;<ම

250,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 246,500.00         -                   0% D 80%

N77453963501 10/24/2017

ග පහ �ස්´]කෙP අ� ආදාය  ලාÌ �;යා Eරiත ත�ණ 

ත�sය! සඳහා �ය9� X{Sව ලබා `ම

225,000.00         අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                   0% O 0%

N77422864501 5/23/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කය "ල ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

N77422864503 7/19/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ ත�ණ ත�sය!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ ලබා�ම. 

 
250,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% A 10%

N77422864506 8/15/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ ත�ණ ත�sය!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය -                     -                   0% O 0%

N77422864507 8/22/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කය "ල ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං�;යා ආධාර ෙලස ස්වයං�;යා 

උපකරණ 

ලබා�ම
500,000.00         අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක:මා!ත 

සංව:ධන 

අeකා�ය 0% O 0%



N77422864508 10/28/2017

ෙකොළඹ �ස්´]කෙP ෙතෝරා ග� ස්වයං�;යාවක K�" ෙහෝ 

KරතUමට අෙr]°ත අ� ආදාය ලාÌ X@ගල�!ෙZ hවන 

ත��වය නංවා³ම උෙදසා ස්වයං �;යා ආධාර ෙලස ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා�ම 

 
460,000.00         අමා.ෙ�.

පළා� 

ක:මා!ත 

ෙදපා:තෙ !

"ව 0% O 0%

F77422801001 10/24/2017

�Nල�jය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Nල�jය -                     -                   0% O 0%

H77431107001 5/31/2017

ග පහ පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ය]කල, U�යව�ත, අංක 57/ඒ 

Kවෙසේ ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Î. ආ:. _�කා K�_s මහ�_යෙZ 

hවන ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවස ෙගොඩනැංUමට අවශ� 

Kවාස ආධාර ලබා`ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     39,920.00         100% I 100%

N77431107002 8/10/2017

ග පහ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ�ආදාය ලාÌ ගෙ!��ල 

,��බ�ගාඩ ඉ�ෙදො�මාවෙ� අංක 120,²1i ප�ංp 

ඩ�RF.ච!දකා!� මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     39,997.00         100% I 100%

H77452308001 2/6/2017

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP මාඑRගම, ක!දව�ත ෙපො9 මා:ගය 

කාපn කර සංව:ධනය ;<ම

4,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,998,413.43    100% H 100%

N77431108002 7/3/2017

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකොnඨශාෙP Rයාප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! සදහා 

Kවාස ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% O 0%

N77431110001 7/4/2017

මහර පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයා ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ! හට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

Kවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                   0% O 0%

N77431112001 7/20/2017

wයගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ�ආදාය ලාÌ! හට Kවාස 

ආධාර ලාබා`ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wයගම -                     499,675.00       100% I 100%

F77422821001 8/17/2017

ෙකොළඔ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! 

සදහා ස්වයං�;යා ආධාර ලබා `ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 997,720.00         997,720.00       100% I 100%



F77422821002 8/17/2017

ෙකොළඹ පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ! 

සදහා ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා `ම.

700,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 699,634.00         699,634.00       100% I 100%

N77431121003 10/24/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 108] සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

540,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                   0% O 0%

N77422821004 11/17/2017

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.

219,600.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

N77452322001 7/4/2017

ෙකොෙලො!නාව පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වැ�ල �jය 

ෙකොiලව�ත අඹතෙ� පාර අංක 63/17 ෙ@වස්ථානය ඉ���ට හා 

��පස රථගාල ෙවත ඇ� ෙපො9 �Eg  මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

900,000.00         අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     873,356.23       97% H 100%

N77431122002 10/24/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 10] 

සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

200,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% A 10%

F77422822003 10/24/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

366,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     -                   0% A 10%

N77422822004 11/17/2017

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද 

අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන 

මැ°! ලබා`ම.

109,800.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

N77452223001 6/12/2017

x ජයව:ධනXර ෙකෝnෙn පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP V�9ව�ත පාර 

අ"� මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය 

;�ම.

 
1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     886,492.45       89% H 100%

N77452223002 9/22/2017

x ජයව:ධනXර ෙකෝnෙn පා.ෙ� ෙකොnටඨාශෙP බැ@දගාන ජයXර 

මාවත සංව:ධනය ;�ම.

2,325,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,324,551.88    100% I 100%



N77452223003 6/12/2017

x ජයව:ධන Xර ෙකෝnෙn පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP පරණ ෙකොnටාව 

පාර 1වන ප�මෙZ 1වන අ"� මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

1,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% H 100%

N77452223004 6/12/2017

x ජයව:ධනXර ෙකොnෙn පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP �wR කSව අ"� 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

1,100,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     945,525.40       86% H 100%

N77452223005 6/12/2017

� ජයව:ධනXර ෙකෝnෙn පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP රජමහා Eහාර 

මාවෙ� අ"� මා:ගෙP කාS ප@ධ�ය හා gහද මාවත සංව:ධනය 

;�ම

4,900,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,781,404.85    98% I 100%

N77431123006 8/10/2017

x ජයව:ධනXර ෙකෝnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� අදාය ලාÌ රාජv�ය 

පාෙ: 5 වන ප�මෙZ එ�.ෙන�ස! k�වා මහතාට Kවාස ආධාර 

ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% Q 0%

N77431123007 10/24/2017

x ජයව:ධනXර ෙකෝnෙn පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 

40] සඳහා Kවාස ආධාර ලබා`ම.

800,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% O 0%

F77422823008 10/24/2017

x ජයව:ධනXර පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

732,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - x 

ජයව:ධනXර -                     -                   0% O 0%

H77452324001 8/10/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙහෝක!දර දVණ, තලව"ෙගොඩ 

සමÐ මාවත ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස කාපn කර සංව:ධනය 

;<ම

7,833,685.32      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     7,833,685.32    100% I 100%

H77452324002 3/29/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP පැලව�ත ය!ෙතෝපකරණ 

මධ�ස්ථානය අසළ ඇ� ෙපෙ:රා මාවත ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය 

;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,935,263.72    19% C 60%

N77452324003 6/6/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ක�ෙවල, අ"�v�ය, yව³ අසXව 

අසළ ෙ�] ෙටරස්i 1වන ප�මග ෙපො9 මා:ගෙP මැද ෙකොටස 

ඉ!ට:ෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     935,537.06       94% I 100%



N77452324004 6/6/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ක�ෙවල, ෙකොතලාවල, සමනළ 

මාවත ෙපො9 මා:ගෙP �� ෙකොටස ඉ!ට:ෙලො] ග� අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     997,952.40       100% I 100%

N77452324005 6/9/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ක�ෙවල, අරංගල, කහ!ෙතොට 

පාෙ:, ම�ව�ත ෙපො9 මා:ගෙP ඉ�� ෙකොටස ෙකොටස 

ඉ!ට:ෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     993,596.00       99% I 100%

N77431124006 10/24/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 13] සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

260,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% A 10%

F77422824007 10/24/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

439,200.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N77422824008 11/17/2017

ක�ෙවල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.

475,800.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

H77452325001 3/29/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙකෝnෙn රජමහා Eහාරය හා 

ෙබෝeය පාර යාවන ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,958,220.47    20% D 80%

H77452325002 3/29/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP මහරගම, දඹෙහේන ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

17,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,290,813.64    19% D 80%

N77422825003 8/31/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP  Rයාප�ංp අ� ආදාය ලාÌ පN� 

සදහා ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම

769,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     732,000.00       95% I 100%

N77431125004 8/10/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP  අංක 532/ෙගො/උ"ර, ගාමෙසේවා 

ෙකnඨාශෙP මහරගම න�ලව�තපාර අංක 75/1(182) i එස් Æතා 

xයාK මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%



N77422825005 8/28/2017

මහරගම පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ  

මහරගම ෙගොTග�ව ,තාrපව�ත පාර අංක 362/1 i ප�ංp ආ:.ඒ 

අ�ර බ!9ල මහතා  ෙවත ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% C 60%

F77435825006 8/15/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙකොnඨාව දVණ ගාම 

සංව:ධන ස_�යට උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

F77435825007 8/15/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp ෙකොnටාව දVණ 

ගාම සංව:ධන ස_�ය සදහා උපකරණ ලබා `ම

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

F77422825008 8/25/2017

මහරගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 24 /9 , 

වෑකඩපාර,�]මෙ�,ප!K�jෙP ෙ].එ!. �ෙ!ෂා උදය!ගa 

මහ�zයට ස්වයං�;යා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

N77431125009 9/8/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ අංක 

56, V�9ව�ත පාර, _�හාන එස්.එ . චා!දa මහ�_යට Kවාස 

ආධාර ලබා `ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

F77422825010 9/8/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ අංක 

443/3/² මංගල මාවත එස්.�.ôපා ලලa මහත_යට ස්වයං �;යා 

උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

F77422825011 9/8/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ අංක 

102/8/k,ජයග� පාර නාE!න මහරගම 9³ප �ශානායක මහතාට 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

F77422825012 9/8/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ අංක 

146/²කල�ෙගොඩ ප!K�jය එ .ෙ].� උදයංගK මහ�_යට 

ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% B 35%

F77422825013 9/8/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ අංක 

23/12/ඒ ෙව�k�Xර, මා�ෙවල, ෙකෝnෙn i එ .හ:ෂK ල]මාR 

ෙම!Tස් මහ�_යට ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%



F77422825014 10/24/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

7,137,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

N77431125015 10/24/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 25] සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

N77422825016 11/17/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.

146,400.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% O 0%

N77422826001 11/17/2017

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.

73,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                   0% O 0%

N77431128001 7/3/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP Rයාප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

X@ගලÑ! සදහා Kවාස ආධාර ලබා `ම

420,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% B 35%

N77422828002 11/17/2017

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.

146,400.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     -                   0% O 0%

H77452329001 4/7/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ඇÂ�ලව�ත පාර ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

11,500,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,098,657.80    18% B 35%

H77452329002 3/29/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP හ��ට, පාස� මාවත ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,885,448.39    19% D 80%

N77431129003 7/4/2017

කැස්බෑව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP �¦ය!දල මා ෙr 

ෙනො43/1 ජයමාවෙ� ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ එස්.එ  Kහා� ලR� 

මහතාට Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% I 100%



N77431129004 9/8/2017

කැස්බෑව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අංක 110, 

kkලමාවත,ෙවරහැර ,ෙබොරලැස්ග�ව  i ප�ංp එ!.j X:sමා 

හ:ෂK මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

N77431129005 9/8/2017

කැස්බැව පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp  518/1,උස්ව�ත 

පාර ,10 කSව, ෙවරහැර, ෙබොරලැස්ග�ව i ආ:.Î. Kශා!� 

9SEල මහ�_යට Kවාසා ආධාර ලබා `ම.

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     10,000.00         25% Q 0%

N77431129006 9/27/2017

කැස්බෑව පාෙ@�ය ෙ�ක  කා:යාලයට අය� 41/1, ��ස් මාවත, 

ගංගාරාම  පාර ෙබොරලැස්ග�ව i ප�ංp අ� ආදාය ලා² එ .එ  

ÆතාංජR මහ�_යට Kවාස ආධාර ලබා `ම

40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% A 10%

N77431129007 10/24/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 45] සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

900,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

F77422829008 10/24/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

1,098,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                   0% Q 0%

N77422829009 11/17/2017

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.

256,200.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H77452330001 3/29/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ජයRයගම ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,998,801.22    20% B 35%

H77452330002 3/29/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ��ෙZ ව�ත ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,995,500.35    20% B 35%

N77452630005 4/28/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ම�ෙ�ෙගොඩ පධාන 

බස්නැව" පළ සංව:ධනය ;<ම

6,100,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,125,989.88    18% D 80%



H77431130006 7/25/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP ෙපො�ගස්ඕEට, වෑතර, සමÐ 

මාවත, 187/12 R�නෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ xයාK රණkංහ 

මහ�_යෙZ  hවන ත��වය උසස් ;<ම සඳහා Kවාස 

ෙගොඩනැංUමට අවශ� Kවාස ආධාරලබා`ම
40,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,795.00         99% I 100%

N77452230007 7/26/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ෙහෝමාගම නගර yමා මාවත 

සංව:ධනය ;�ම

13,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     12,933,666.85  99% H 100%

N77431130008 10/25/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 30] සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% A 10%

F77422830009 10/25/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

1,098,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                   0% O 0%

N77422830010 11/17/2017

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.

439,200.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H77452331001 3/29/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP _�ස්ව�ත - ඇස්ව�ත ෙපො9 මා:ගය 

සංව:ධනය ;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,882,883.35    19% B 35%

H77452331005 4/28/2017

yතාවක පා.ෙ�.ෙකොnඨාසෙP yතාවක, ජයE�ෙගොඩ kට හංවැ�ල 

ද]වා ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,949,292.12    19% C 60%

N77431131006 10/24/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 20] සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%

F77422831007 10/24/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා 

ස්වයං�;යා ආධාර ලබා`ම.

915,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                   0% O 0%



N77422831008 11/17/2017

yතාවක පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.

292,800.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N77422832001 11/17/2017

�Â�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Eeම�ව ෙතෝරාග!නා ලද අ� 

ආදාය ලාÌ! සඳහා ස්වයං�;යා උපකරණ ෙලස �Ö මහන මැ°! 

ලබා`ම.     

 
73,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Â�ගස්යාය 0% O 0%

H77452342001 4/21/2017

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP උ"� ක�තර ෙරෝස ව�ත, පළ� 

ප�මග ෙපො9 මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 500,000.00         499,290.00       100% I 100%

F77422843001 10/11/2017

බ ඩාරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

අංක 301/6,1 ;�පැ�ල ගහව�ත, අ�ෙබෝ��ල  i ප�ංp 

².නෙයෝෂා ×යංගa පනා!9 මහ�_යට ස්වයං�;යා උපකරණ 

ආධාර ලබා `ම
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ ඩාරගම -                     -                   0% B 35%

N77422844001 8/28/2017

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ Vඩාඋ�ව අංක 

49 ඒ.h.ෙ] Xෂ්ප Vමා� මහ�_ට ස්වයං �;යා උපකරණ ලබා `ම.

50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,580.50         99% I 100%

N77422844002 8/28/2017

ෙහොරණ පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ 

ෙගොණෙපොල,ෂල!ෙනො�ව,�!වලෙහේන,අංක 267/1ඒ i ප�ංp 

ඩ�RF.ෙ].ඒ.g_� ධ _ක මහතා ෙවත ස්වයං�;යා උපකරණ 

ලබා `ම.
50,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                   0% B 35%

H77431150001 11/23/2017

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! සඳහා Kවාස 

ආධාර ලබා`ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

H77452302400 4/18/2017

කටාන පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP �Rr ෙ � ප�Rය වටරN  පාර ෙපො9 

මා:ගය සංව:ධනය ;<ම

12,500,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     12,367,709.50  99% H 100%

N77452406400 4/18/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP අ�තනග» ඔය හරහා 

ෙබෝනගල zවල පාලම ඉ� ;<ම

8,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,525,839.13    18% C 60%



H77431106401 8/10/2017

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP Kකහැjක!ද, යටවක 

ජනපදය, අංක. 88/එෆ් Kවෙසේ ප�ංp අ� ආදාය ලාÌ ඩ�.ඒ. ඇ�බn 

යන අයට Kවාස ආධාර ලබා`ම.

75,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                   0% B 35%

N77431125400 10/24/2017

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP අ� ආදාය ලාÌ! 300] සඳහා 

Kවාස ආධාර ලබා`ම.

6,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                   0% A 10%

N77452351400 8/8/2017

වල�ලාEට පා.ෙ�. ෙකොnඨාශෙP වැ�zෙගොඩ, රෙ Xර, 

ම9�ෙගොඩැ�ල මා:ගය සංව:ධනය ;<ම.

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% C 60%

N77452452400 4/18/2017

පාR!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොnඨාසෙP රණßනල - ෙබොර»ෙගොඩ පාලම 

ඉ� ;<ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,158,050.00    17% B 35%

D73452310501 11/14/2017

මහර පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බැ» මහර ක"�ව�ත හරහා 

kFර���ල මාහරගම මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

15,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D73452213500 11/7/2017

කැළsය �ළ�jය මංස!eෙP 769 Kෙවස් කර යන ෙපො9 පාර සහ 

��g  මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

2,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

N73452223502 11/21/2017

ෙකොnෙn මහ නගර සභා බල පෙ@ශෙP පැÆ�ව�ත මාවත කාපn 

කර සංව:ධනය ;�ම

11,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

N73452324500 11/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�ෙවල,වැREට පාෙ: 

,VඩRගස් ෙපෙදස ෙපො9 පාෙ: අවස! ෙකොටස ඉ!ටෙලො] ග� 

අ"රා සංව:ධනය ;<ම.

1,000,000.00      අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%

N73452324501 11/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�ෙවල, ෙහෝක!දර 

Eද�ාරජ  මාවත 8 වන ෙපො9 ප�මග ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%



N73452324502 11/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�ෙවල අරංගල 

ෙහෝක!දර උ"ර රනම�ර ෙපො9 මාවත අංක 452/5 Kශා!ත 

මහතාෙZ Kවස මා:ගෙP ෙකළවර අසල kට ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා 

සංව:ධනය ;<ම.
500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%

N73452324503 11/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�ෙවල වැRiද ගමෙZ 

��ල පාෙ: 1 වන ෙපො9 ප�මග ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය 

;<ම.

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%

N73452324504 11/9/2017

ක�ෙවල පාෙ@Aය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ක�ෙවල අරංගල 

ෙහෝක!දර උ"ර ම�ව�ත ෙපො9 පාෙ: 228 Kවස අසල kට 

ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;<ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල -                     -                   0% O 0%

N73452324505 11/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  අංක 231/�/1 Kවස අසල 

ඇ� ෙපො9 අ"� මා:ගය ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;�ම

600,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N73452324506 11/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Eහාරමාවෙ� 2වන 

ප�මෙZ අංක444/23/6 Kවස අසල ඉ���ට ෙපො9 පාර ඉ!ටෙලො] 

ග� අ"රා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N73452324507 11/16/2017

ක�ෙවල ,කහ!ෙතොට ධ:මාෙශෝක මාවෙ� 3වන ප�මග ඉ�� 

ෙකොටස ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;�ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

N73452324508 11/16/2017

ක�ෙවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP අරංගල ජයග� මාවෙ� 

ප�මෙZ අංක 498/9/ඒ1 Kවස අසR! ඇ� අ"� මා:ගය 

ඉ!ටෙලො] ග� අ"රා සංව:ධනය ;�ම

400,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�ෙවල 0% O 0%

D73452225500 11/2/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP �]මෙ� Kවාස 

සංÖ:ණයට අදාල පධාන මා:ගය කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

10,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

D73452225501 11/2/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP Uරමාවත Uර උයන මා:ගය 

කාපn කර සංව:ධනය ;�ම

6,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%



D73452225502 11/2/2017

මහරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාඹෙP තලව"ෙගොඩ එක�" 

මාවත කාපn අ"රා සංව:ධනය ;�ම

8,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

N73431126500 11/14/2017

ර�මලාන ඉ�;<  අභ�ාස හා ප:ෙPෂන ආයතනය සංව:ධනය 

;<ම - 1 අ�යර

20,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D73452229500 11/2/2017

කර�යාන කසල අංගනෙP �Eg  මා:ගය සැකyම හා පnjයා ව�ත 

මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

7,600,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

D73452330500 10/24/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශෙP ;�ග ප�Sව ෙන�ව 

ෙපෙදස x අභය Eහාරස්ථානය ද]වා මා:ගය සංව:ධනය ;�ම

1,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

N73452230501 11/9/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ම�ෙ�ෙගොඩ ආk� 

උයන මා:ගය කාපn ෙයොදා සංව:ධනය ;�ම

2,900,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

N73452230502 11/21/2017

ෙහෝමාගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP kයඹලාෙගොඩ කන�ත 

පාර කාපn ෙයොදා සංව:ධනය ;�ම

12,000,000.00    අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%

N73452231501 11/16/2017

හංවැ�ල රාජkංහ Eද�ාල මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව:ධනය ;�ම

7,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D73452231502 11/23/2017

yතාවක පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP  �!නවල 

ෛශලw බාරාම ගෙ!ල!ද ෙපො9 මා:ගය කාපn ෙයොදා සංව:ධනය 

;�ම

5,300,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D73452243500 11/2/2017

බ ඩාරගම පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP බ ඩාරගම මැ@දගම 

උඹයවා�කාරාම Eහාරස්ථානයට �Eg  මා:ගය කාපn ෙයොදා 

සංව:ධනය ;�ම

6,082,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                   0% O 0%



D73452245500 11/17/2017

ම9රාවල පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP වරකාෙගොඩ ,VඩRගම 

මා:ගය කාපn අ"රා සංව:ධනය ;�ම

1,800,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

N73431150500 11/7/2017

අගලව�ත පාෙ@�ය ෙ�ක  ෙකොnඨාශෙP ප�ංp අ�ආදාය ලාÌ! 

සදහා Kවාස ආධාර ලබා `ම

500,000.00         අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                   0% Q 0%

H77680062001 2/6/2017

�:ව පස පාදනයට අදාළ ඉං�ෙ!�මය කා:යය! සඳහා Eයද  

දැ<ම

2,000,000.00      

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�)

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

H77672162002 3/29/2017

බස්නාiර පළා� ග� ආ �කාර"ම!ෙZ Kල Kවස ඉ� ;<ම

50,000,000.00    

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�)

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%

N77680062003 10/23/2017

�:ව පස පාදනයට අදාළ ඉං�ෙ!�මය කා:යය! i ඉ�� කා:ය! 

සඳහා Eයද  දැ<ම

1,815,447.70      

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�)

K.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ!�) 0% O 0%


