
ව�ාපෘ� අංකය
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බලධා�යා

 වැය කල �දල 
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()*+මා

H81134201001 4/4/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 	
ල�ය 

වැවෙගදර ව ර !වාස සං$%ණෙ� ප	ං(ක)ව* 

සඳහා පා-ය ජලය /ස්කර තබා ගැ-මට ජල 

ටැං5ය6 ලබා 7ම

                  20,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

	
ල�ය

             11,600.00 58% I 100% උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81152401002 5/11/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝලගල 

ම�ලයාය පධාන මා%ගෙ� අ)ෙණෝදය ගමට 

හැෙරන ස්ථානෙ� ඇD  ෙබෝ6Eව සකස් 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

             47,140.00 94% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H81152401004 6/20/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙතො�ලවLත 

පජා ශාලාව අසල ඇD ෙපොM මා%ගයට පැD 

බැNම6 ඉ	5Fම

                100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

	
ල�ය

           100,000.00 100% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H81152401005 11/19/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  රජය  සP 

ඉඩෙN �R  ෙබෝලගල පජා Sල සංTධානෙ� 

ජලය ලබා ග*නා UVය අවට ආර6ෂක පැD 

බැNම  හා වැට  ඉ	5Fම

                100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

	
ල�ය

           100,000.00 100% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H81152401009 8/10/2018 	
ල�ය  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� දEY 

කZවැ�ෙ�ගම ෙGවාල පාෙ% [!� මහතාෙ\ 

!වස අසල ඇD  ෙපොM මා%ගයට යාබද  E]) 

යායට පැD බැNම6 ඉ	5Fම

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

පාෙGHය සභාව

             99,755.79 100% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

බස්නා6ර පළා� සභා �යා�මක වැඩසටහන - 2018

ව�ාපෘ� ෙ�ඛනය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152301010 8/23/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වරාදල 

නාගහවLත ෙපොM මා%ගය තාර දමා සංව%ධනය 

5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           100,000.00 100% I 100% <�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81152301011 9/18/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අස්වැ*නවLත 

ෙබ_වLත  පාර ඉD` ෙකොටස තාර දමා 

පDසංස්කරණය  5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           150,000.00 100% I 100% <�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81183101012 8/23/2018 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 	
ල�ය 

පාෙGHය සභාව සP ඉඩෙN �R aYb�ල 

ෙබ_ගහbල පාර ෙපොM නාන cඳ පDසංස්කරණය 

5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           100,000.00 100% I 100% <�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81182101013 8/23/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  	
ල�ය 

පාෙGHය සභාව සP ඉඩෙN �R 

ෙකෝ*ෙගොඩb�ල ෙවො_ෙබෝ� dඩා �යට 

TM_ය ලබා 7ම

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

පාෙGHය සභාව

             19,765.16 66% I 100% <�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81152401014 8/23/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� නාවාන පාසල 

මැ	* ගම* ග*නා  	
ල�ය පාෙGHය සභාවට 

අයL ෙපොM ඇල මා%ගය පDසංස්කරණය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

             99,325.00 99% I 100% <�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81152401015 9/18/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ඊග� ගාඩ*ස් 

ඉඩෙN අස_* 	ෙවන 	
ල�ය පාෙGHය 

සභාවට අයL මා%ගෙ�  ෙදපස කාY කැfම හා 

P*වන පZමෙ\ කාY කැට දැgම

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

පාෙGHය සභාව

           125,000.00 100% I 100% <�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81182101016 8/23/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රජය සP ඉඩෙN 

�R හ�ෙh 41 පරණ හ�ෙh ෙපොM dඩා �ෙ� 

ඉD` සංව%ධන කටiP jM  5Fම

                500,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

	
ල�ය

           500,000.00 100% I 100% ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152301017 9/5/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙහොරගස්b�ල 

උlකෙm හ*	ෙය* වමට ඇD ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම ( චV*ද මහතාෙ\ !වස ෙදසට 

	ෙවන මා%ගය )

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

පාෙGHය සභාව

             99,266.19 99% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H81152301018 9/5/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� උ�ලලෙපොල 

ජයෙකොqrර සVD ශාලාව පාර ෙපොM මා%ගෙ� 

තාර දමා ඇD ෙකොටෙසේ කැt ඇD ස්ථාන 

පDසංස්කරණය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           100,000.00 100% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

N81152301019 9/13/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බ/අuතැපල 

ගාලවLත මා%ගෙ� වN ෙදසට ඇD පළbෙව! 

පZමග ෙපොM මා%ගය තාර දමා පDසංස්කරණය 

5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           359,273.73 72% I 100% ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

N81152301020 9/13/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වරාදල ඕතර 

ගාමෙ� [r* මහතාෙ\ !වස ඉ	`�* 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           297,972.87 99% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

N81152301021 9/13/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බටක*ද 

ජනපදෙ� තාරක මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           200,000.00 100% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

N81152301022 9/13/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  

V�කාස�වLෙL පළb පZමග ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           200,000.00 100% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H81152301024 11/21/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� EඩගNමන 

T6ට% ජයව%ධන මහතාෙ\ !වස ඉ	`�* 

	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           149,450.28 100% I 100% සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152301025 12/12/2018 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 50ඒ 

බලග�ල නැෙගනRර ගාම !ලධා` වසෙN �R 

	
ල�ය ම�වLත පාර ෙපොM මා%ගය ඉD` 

ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           125,000.00 100% I 100% <�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81141202001 6/25/2018 කටාන  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 436/6, 

ෙස�ලක*ද පාර, gගbව  ප	ං( අ{ ආදායN ලා| 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන  

~.එN.එෆ.් නස්Vයා මහLVයෙ\ !වසට TM_ය 

ලබා 7ම

                  18,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,000.00 100% I 100% සාA රB( 

මැ�+මා

N81141202002 6/25/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� �ම* මාවත, 

ඇLගාල, කටාන ප	ං( අ{ ආදායN ලා� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන ෙ�.ඒ.ආ%.t. 

Eමා% මහතාෙ\ !වසට TM_ය ලබා 7ම

                  18,916.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 100% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81141202003 6/25/2018 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 353, ගැbY 

මාවත, කටාන ප	ං( අ{ ආදායN ලා� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන ෙ�.ඒ.ආ%. 

ජයෙකොq මහතාෙ\ !වසට TM_ය ලබා 7ම

                  18,916.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 100% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81141202004 6/25/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 178/34/1, 

ෙකොරයාවLත, බN�E_ය R ප	ං( අ{ ආදායN 

ලා� පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* j! 

�.එස.්එස.්ෙ�. r�ෙ� මහතාෙ\ !වසට TM_ය 

ලබා 7ම

                  18,916.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 100% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81141202005 6/25/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 33, 

ෙජ!ටස්rරය, උP) කටාන ප	ං( අ{ ආදායN 

ලා� පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන 

f.ෙ6.එ*.එN. ෙනෝ!ස් මහතාෙ\ !වසට TM_ය 

ලබා 7ම

                  18,916.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 100% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81152402006 8/7/2018 කටාන  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� උදNVට කu ඇල 

සංව%ධනය 5Fම

                355,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           349,800.00 99% I 100% ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152302008 8/23/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

t.ෙ�.පනා*Mr�ෙ�  මාවත !රංජලා ෙරෝ�! 

මහLVයෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM අP) 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                275,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           233,421.80 85% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81152302009 8/23/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

t.ෙ�.පනා*Mr�ෙ�  මාවත �)ෙ\වLත 

නාම� මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM අP) 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                375,000.00 ප.පා.ෙකො. 86% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81152302010 8/23/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

t.ෙ�.පනා*Mr�ෙ�   මාවත උදයEමාර 

හrආර�( මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM 

අP) මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           427,811.20 86% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81152302011 8/23/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වැ_ෙහේන Dල6 

මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                130,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           125,516.00 97% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81152302013 9/5/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙ�ස්ල�* පාෙ% 

අම*ෙදොlව ෙGවස්ථානය ප[කර උP) ෙදසට 

යන Tට දEණට ඇD පළb ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                710,000.00 ප.පා.ෙකො. කZනායක - 

��ව නගර 

සභාව

           675,656.19 95% I 100% ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H81152302014 10/4/2018 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අංක 66 ගා.!. 

වසෙN �රවැ�ල ෙපොM අP) මා%ගය ෙකො*d� 

කර සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           191,317.50 96% I 100% මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

H81152302015 10/4/2018 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අංක 153 �  දEY 

�නයන, Tහාර මාවෙL ෙපොM අP) මා%ගය 

තාර දමා සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

             99,229.00 50% I 100% මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

කටාන  පාෙGHය සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152302016 10/4/2018 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අංක 70 

D�`ගස්කZව ගා.!. වසෙN එ�. ෙ6. ද j�වා 

මාවත ඉ	`�ට ඇD ෙපොM අP) මා%ගය තාර දමා 

සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           147,077.00 74% I 100% මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

N81152302018 10/4/2018 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අංක 92 � බටRර 

5]ල�ය ගා.!. වසෙN !ලංග පනා*M 

මහතාෙ\ !වස අසළ ෙපොM අP) මා%ගය තාර 

දමා සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           187,292.50 94% I 100% මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

N81152302019 10/15/2018 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අංක 93 ඊ ක	රාන 

ගා.!. වසෙN !%මල මාවත, 12 වන පZමග තාර 

දමා සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           199,292.50 100% I 100% මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

N81152302020 10/17/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� t.ෙ�. 

පනා*Mr�ෙ� මාවත ප	ං( !රංජලා ෙරෝ�� 

මහLVයෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගෙ� 

ඉD` ෙකොටස සංව%ධනය 5Fම

                  94,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

             67,173.75 71% I 100% අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81152302021 11/12/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කටාන ඇmT* 

j�වා මාවෙතR ෙගොස් දEණට ඇD ගාෙමෝදය 

මාවතට හැF වමට පළb පාර ( අ�ර මහතාෙ\ 

!වස අස_* 	ෙවන ) ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           298,260.00 99% I 100% ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

N81152302022 11/21/2018 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 154 

දැවෙමො�ටාව ගාම !ලධා` වසමට අයL � 

 නවංශ නාRV මාවෙL 3 වන වං�ව ප[කල Tට 

දEY පැLතට  වැ~ ඇD  අසංක න�* j�වා 

මහතාෙ\ !වස ඉ	`�* 	ෙවන ෙපොM අP) 

මා%ගය gට% 50 6පමණ ෙකො*d� 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           278,652.60 93% I 100% ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152302023 11/21/2018 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 155 බටRර 

ආqඅNබලම වසමට අයL අර_ය මාවෙL ෙපොM 

මා%ගෙ� 1 වන පZමග gට% 50 6 පමණ Mරට 

ෙකො*d� 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           297,555.00 99% I 100% ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N81152302024 12/7/2018 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 199 රGෙදොlව 

උPර ගාම !ලධා` වසමට අයL රGෙදොlව කැ
N 

කෙm ඉ	`�ට  මා%ගය තාර දමා සංව%ධනය 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙGHය සභාව

           298,260.00 99% I 100% ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

H81152303001 4/11/2018 gගbව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මා%ග අංක 273 

අuLE)ව ගාgය බැංEව  අස_* අංක 240/34 

අස_* ආරNභ වන ෙවරළ ද6වා ඇD මාදැ� 

ෙතොZපළ ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                280,000.00 ප.පා.ෙකො. gගbව මහ 

නගර  සභාව

           178,520.26 64% I 100% එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N81134203003 7/26/2018 gගbව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙතෝරාගL  පෙGශ 

සඳහා පා-ය ජල පහ[කN ලබා 7ම

                392,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            392,000.00 100% I 100% එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N81141203004 7/26/2018 gගbව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකො�(කෙm, 

ෙපෝ)ෙතොට එස.්එෆ.් අ_ මහතාෙ\ අංක : 166/ඒ 

_�නැD ස්ථානයට යාබද මා%ගයට බාධා වන 

අi`* �RZවා ඇD TM_ /හැ* කYව බාධා 

ෙනොවන අi`* ස්ථාපනය 5Fම

                408,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම            408,000.00 100% I 100% එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N81152403006 9/12/2018 gගbව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ශා*ත ෙN`ය*ස් 

ෙපෙදස Eඩාපා{ව ෙපොM කාY පGධDෙ� ඉD` 

සංව%ධන කටiP jM 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. gගbව මහ 

නගර  සභාව

           166,529.40 83% I 100% ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

N81141203007 9/12/2018 gගbව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 58/6, 

ත65යා පාර, ෙපෝරෙතොට, ෙකො�(කෙm  ප	ං( 

අ{ ආදායN ලා| පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* 

jන ~.එN. හ�N  මහතාෙ\ !වසට TM_ය ලබා 

7ම

                  19,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 100% I 100% සාA රB( 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81134203008 12/4/2018 gගbව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙතෝරාගL පෙGශ 

සඳහා පා-ය ජල පහ[කN ලබා 7ම

                200,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            200,000.00 100% I 100% එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N81152303009 12/4/2018 gගbව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ස
*ඩස් පාෙ% 

`ෆ� මහතාෙ\ !වස ඉ	`�* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gගbව මහ 

නගර  සභාව

             74,369.92 74% I 100% සාA රB( 

මැ�+මා

H81152304001 3/27/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙය 

!�පනාෙගොඩ ( Eමාරjංහ ) [දා මහතාෙ\ 

!වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           293,296.30 98% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81152304002 3/27/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මහගම 

ෙරෝය� පා6 !වාස සං$%ණෙ� අPල මහතාෙ\ 

!වස අස_* දEණට ගම* කරන ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           198,003.70 99% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81152304003 3/27/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බටRර  

!�පනාෙගොඩ ඇ�ෙහේන ජයව%ධනාරාම ෙපොM 

අP) මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           194,128.70 97% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81152304004 3/27/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වෑෙගො�ව 

ෙස*ට� �නෑ*ස්වLත ෙහේරL මහතාෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

             94,093.10 94% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81152304005 3/27/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ද]වවLත 

සමෘG� )ව* මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           297,171.30 99% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152304006 3/27/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙහොරNපැ�ල අNබලම කැෙ� උණගහල*ද මාl 

උ6E* මහතාෙ\  !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           166,948.40 83% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81152304007 3/27/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙහොරNපැ�ල අNබලම කැෙ� එ*ෙසේස් වLත 

ශ�ද වාR- ය*ත E_යට සපයන මහතාෙ\ 

!වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

             97,968.40 98% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81152304008 11/5/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙබෝ��RZවල ජයලL ( jjර ) මහතාෙ\ !වස 

අසල ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           194,411.00 97% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81141204009 3/27/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ{ ආදායN ලා� ප
�වල පාස�  

ද)ව*ෙ\ !ෙවස් සඳහා TM_ සNබ*ධතාව ලබා 

7ම

                  50,000.00 පා.ෙ� 76% I 100% ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N81152304010 9/12/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වැ�ෙහේන 

ගාම !ලධා` ෙකො�ඨාශෙ� P*වන පZමග ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           243,783.68 98% I 100% Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81152304011 9/12/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 122/01 

ගම*ෙගදර ගාම !ලධා` වසෙN !ම� 

ෙසනTරLන මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           246,128.68 98% I 100% Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81183104012 9/12/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

V�ව*ෙගොඩ පාෙGHය සභාව සP ඉඩෙN �R 

මැ	කැෙ�වLත !වාස සං$%ණෙ� �R පජා 

ශාලා ෙගොඩනැ��ලට TM_ය ලබා 7ම

                  30,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

             19,765.16 66% I 100% Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

ලං.T.ම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152304014 12/4/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වනපහ 

දEණ ගාම !ලධා` වසෙN !ම� අLතනායක 

මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           297,886.00 99% I 100% Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81152304015 12/4/2018 V�ව*ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� පහල 

Tතානb�ල ගාම !ලධා` වසෙN ෙවද මාවත රජ 

ෙගදර ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                290,000.00 ප.පා.ෙකො. V�ව*ෙගොඩ  

පාෙGHය සභාව

           287,175.00 99% I 100% Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

H81152305001 3/14/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ද]ව ෙපොM මා%ගෙ� 

ඉD` ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             94,889.23 95% I 100% උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81152305003 5/21/2018 gFගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 29  

නැෙගනRර Vෙද�ලවල ප�ෙලෙවල ක� 

කනLත ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             99,561.53 100% I 100% ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H81152305004 4/11/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� gFගම යාපලාන 

Rනාb�ල ෙපොM මා%ගෙ� ෙතෝරාගL ස්ථාන 

ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             99,629.70 100% I 100% එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81152305005 4/11/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� EEළ්නාෙh  

P*ෙව! කYව අස_* ග�ගාන ෙදසට 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             99,279.20 99% I 100% එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81183105006 4/11/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� gFගම පාෙGHය 

සභාව සP ඉඩෙN �R මඩබාTට  ෙපොM  [සාන 

UVෙ�  ෙගොඩනැ��ල පDසංස්කරණය 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           100,000.00 100% I 100% එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152305009 5/15/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� පනාවල ෙGවාල 

පාර ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                450,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           449,591.87 100% I 100% a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

H81152305010 7/18/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාහෙ� ෙපොහ*න)ව 

bණjංහ මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන 

ෙසේ)ගහෙහේන ද6වා �  ෙපොM  මා%ගෙ� ඉD` 

ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             96,979.43 97% I 100% a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

H81152305011 5/15/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 341/3 

Mb*ෙ*ෙගදර වLත රතමෙ�වLත බ ඩාර 

මහතාෙ\ !වස අස_* ආරNභ � න*දන 

මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                350,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           326,763.19 93% I 100% a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

H81152305012 5/15/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 40� Dc�ගම 

ගාම !ලධා` වසෙN රණ�ර මහතාෙ\ !වස 

ඉ	`�* ගම ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           240,917.17 96% I 100% කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N81152305013 5/15/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 40ඒ ඉ	පරෙh 

ගාම !ලධා`  වසෙN ෙහේ*යාය ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           242,915.98 97% I 100% කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N81152305014 5/15/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 28� ෙබෝලාන 

ගාම !ලධා` වසෙN �ද මැMර අසල ෙගොඩඋඩ 

වLත ( �lගහ ෙහේන ) ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. 99% I 100% කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

gFගම  පාෙGHය සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152405015 9/11/2018 gFගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ප�ෙලෙවල 

Eඹ�ඔlව පධාන මා%ගෙ� කා6කැෙ� අLකN 

!වාස සං$%ණෙ� ෙකෝ*ෙගොඩ මහතාෙ\ !වස 

ඉ	`�* 	ෙවන ෙපොM මා%ගෙ� පධාන මා%ගය 

ළඟ jට ඉ	`යට ( අLකN !වාසය ෙදසට ) 

සංව%ධනය 5Fම

                107,300.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           107,300.00 100% I 100% උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81141205016 5/15/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 17 

ෙපොෙහො*න)ව ගාම !ලධා` වසෙN 

ආ%.$%DරLන මහතාෙ\ !වස හා තවL !වාස 

5Rපයකට අවRර වනෙසේ පාර මැදට ව*නට 

�R TM_ කYව Tතැ* 5Fම

                  22,700.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              22,700.00 100% I 100% උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81152305017 6/25/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අබල*ව පවDන 

මා%ග ෙමෝට% ෙගේඩ% 5Fම ( මා%ග ෙ�ඛණය 

අbණා ඇත )

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           249,750.00 100% I 100% කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N81152305018 8/3/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝb�ව ෙපොM 

අP) මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                240,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           240,000.00 100% I 100% උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

N81152305019 7/6/2018 gFගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙකොටක*ද 

ජයෙසේකර මාවත ග� පාලම අසල jට ලා� 

මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             99,299.92 99% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81141205020 7/6/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකොටඨාශෙ�  අ{ ආදායN ලා� 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන _*දර 

කරගහතැ*න ප7h !ලංගරLනෙ\ මහතාෙ\  

!වසට TM_ය ලබා 7ම

                  25,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              25,000.00 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81141205021 10/10/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකොටඨාශෙ�  අ{ ආදායN ලා� 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අංක : 

242/6, ද]ක*ද, ෙ�වැ�ෙද!ය ප	ං( ෙ6.t. 

න_*  ච*දන Eමාර මහතාෙ\   !වසට TM_ය 

ලබා 7ම

                  18,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,000.00 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81141205022 7/6/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  අ{ ආදායN ලා� 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන 

හංචාෙපොල fනස්වLත එ�.ඒ. චP`කා 	�)6� 

මහLVයෙ\  !වසට TM_ය ලබා 7ම

                  18,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,000.00 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81141205023 7/6/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙ�ය*ෙගොඩ, 

¥`ෙකොZව, සම%ගාm*, අංක : 98/05 R ප	ං( 

ඊ.එN. D_� ෙකෞෂල}ා මMව*D එ	`සංහ 

මහLVයෙ\ ඉඩම අසල �R TM_ මා%ගය 

Tතැ* 5Fම

                  37,118.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              37,118.00 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81183105024 7/6/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� gFගම පාෙGHය 

සභාව සP ඉඩෙN �R ෙලෝuවාෙගොඩ හරංකහව 

පජා ශාලාවට TM_ය ලබා 7ම

                  20,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             19,765.16 99% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81183105025 7/6/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� gFගම පාෙGHය 

සභාව සP ඉඩෙN �R අ)\ෙගොඩ  පජා 

ශාලාවට TM_ය ලබා 7ම

                  18,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             18,000.00 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81183105026 7/6/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� gFගම පාෙGHය 

සභාව සP ඉඩෙN �R හrගහෙගදර 

ෙබ�
mපා6  පජා ශාලාවට TM_ය ලබා 7ම

                  20,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             19,765.16 99% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H81152305027 7/26/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙපොෙහො*න)ව 

	යාලක*ද ෙපොM මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස 

ෙකො*d� 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           198,999.12 99% I 100% a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81183105033 10/5/2018 gFගම ප.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  gFගම පාෙGHය 

සභාවට අයL UVෙ� �R ෙලෝuවාෙගොඩ, 

කද*ගbව, අමර�`වLත පජා ශාලාවට TM_ය 

ලබා 7ම

                  20,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             19,765.16 99% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81141205034 10/5/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� gFගම, Dc�ගම, 

අංක : 64/1 R ප	ං( අ{ ආදායN ලා� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන f.ඩ�. [bMමා_ 

මහLVයෙ\ !වසට TM_ය ලබා 7ම

                  18,915.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.00 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H81152305035 10/17/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 21 මඩබාTට 

ගාම !ලධා` වසෙN මඩබාTට එෙගොඩ 

jයඹලාෙගොඩ T_Eලාක*ද ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

           379,498.33 95% I 100% උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81141205036 10/20/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  අ{ ආදායN ලා� 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අංක : 

31/�, 5§වල, gFගම ප	ං( ෙ6.f. මෙහේෂ් 

¨යද%ශන මහතාෙ\ !වසට  TM_ය ලබා 7ම

                  25,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              25,000.00 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81141205037 10/20/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  අ{ ආදායN ලා� 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන 

ෙ�රෙගොඩ, දංඕTට ප	ං( ඒ.f. මං�ල ෙhමරLන  

මහතාෙ\ !වසට  TM_ය ලබා 7ම

                  22,500.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              21,211.06 94% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81141205038 10/20/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  අ{ ආදායN ලා� 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අංක : 

57/10/�, ෙපොෙහො*න)ව, gFගම  ප	ං(  

f.එ�.ෙ6.  රLනායක  මහතාෙ\ !වසට  TM_ය 

ලබා 7ම

                  18,915.00 පා.ෙ� ලං.T.ම                           -   0% A 10% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81183105039 11/8/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  gFගම පාෙGHය 

සභාව සP UVෙ� �R gFගම, හuගම, �uෙහේන 

පජා ශාලාවට TM_ය ලබා 7ම

                  20,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             19,765.16 99% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81141205040 11/8/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අ{ ආදායN ලා� 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අංක : 25, 

පbYවLත, ෙහේෙ*ෙපොල ප	ං( ඩ�.ඒ.ෙ6. සgර 

උදයංග මහතාෙ\ !වසට TM_ය ලබා 7ම

                  19,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81152305041 11/8/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� හE)E]ර, 

තළාෙකොළයාව පලවන පZමග ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. 99% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81183105042 11/7/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 20� ගාම 

!ලධා` වසෙN gFගම පාෙGHය සභාව සP 

ඉඩෙN �R PLD`ෙහේනවLත ෙපොM _ඳ ඉD`  

සංව%ධන කටiP jM  5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. gFගම  

පාෙGHය සභාව

             99,804.46 100% I 100% උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81141205044 12/4/2018 gFගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 5, මහයාය 

ජනපදය ,  කද*ගbව , ෙලෝuවාෙගොඩ  ප	ං( අ{ 

ආදායN ලා� පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* 

jන ඉමා_ ජයjංහ  මහLVයෙ\ !වසට TM_ය 

ලබා 7ම

                  20,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 95% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H81141205045 12/4/2018 gFගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 73, 

අ*නාjවLත, ද]Zව, ෙදබහැර ප	ං( අ{ ආදායN 

ලා� පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන 

එ�.එ�. Pෂාර සNපL මහතාෙ\ !වසට TM_ය 

ලබා 7ම

                  20,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 95% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H81152306001 3/14/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොස්කඳවල 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           146,542.12 98% I 100% උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F81183806002 3/14/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අLතනග�ල 

පාෙGHය සභාවට අයL ෙකොස්කඳවල හා 

5LතNමහර rස්තකාල සඳහා ෙපොL ලබා 7ම

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

පාෙGHය සභාව

             50,000.00 100% I 100% උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

gFගම  පාෙGHය සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152406003 6/21/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  කහ�_ෙහේන 

ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           246,737.24 99% I 100% උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H81134206004 5/15/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අLතනග�ල 

a]යාව ෙපොM මා%ගෙ� බ ඩාරනායක මාවත 

ජලනල පGධDය 7%ඝ 5Fම

                  95,000.00 අමා.ෙ�. ජල සNපL 

ම ඩලය

                          -   0% O 0% a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

H81152306005 5/2/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙබෙහLවLත යකඩවල ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           198,845.30 99% I 100% ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H81152306006 5/2/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මාතලාන 

Tමල[ෙ%*ද මහාතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           199,669.35 100% I 100% ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H81152306007 5/2/2018 අLතනග�ල  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� aYෙපොල 

පධාන මා%ගෙ� jjර Eමාර මහතාෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපM අP) මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           197,032.89 99% I 100% ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H81152306008 5/2/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වටGදර 

කනLත මා%ගෙ� [මග ෙසේවා මධ}ස්ථානය 

අස_* EbM Eමා` මහLVයෙ\ !වස ෙදසට 

	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

             99,013.45 99% I 100% ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H81152306009 6/20/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 326 

කදඔlවාව ක])ෙගොඩ ක�ෙකොZවවLත පහල 

පාර  ෙපොM �T[N මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           293,350.35 98% I 100% ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152306010 5/2/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙකෝ*ගස්වLත ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           298,421.30 99% I 100% ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H81152306011 5/15/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 

ර*ෙපොEණගම !වාස ෙයෝජනා කමෙ� ෙපොM 

අP) මා%ග ෙකො*d� 5Fම

             1,050,000.00 ප.පා.ෙකො. අLතනග�ල  

පාෙGHය සභාව

        1,000,508.50 95% I 100% අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

N81182106012 5/18/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  

ර*ෙපොEණගම !වාස ෙයෝජනා කමෙ�  [�` 

ෙවළඳ සං$%ණය අසල අLතනග�ල පාෙGHය 

සභාවට අයL UVෙ�  �R ළමා  dඩාංගනෙ� 

ඉD` සංව%ධන කටiP jM 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

             99,570.50 100% I 100% අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

N81152306013 6/25/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මාතලාන ( 

ෙබෙහLවLත ) ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                410,000.00 ප.පා.ෙකො. අLතනග�ල  

පාෙGHය සභාව

           404,929.56 99% I 100% උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

N81152306014 7/6/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� උදNVට 

ත�ගස්ෙමොෙ� ත�ගස්යාය ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           199,894.99 100% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81134206016 11/7/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කහෙටෝTට 

�Nමා ප�_ය ඉ	`�ට ගNමානයට පජා ජල 

සැපiම ම�* ජල පහ[කN ලබා 7ම

                100,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.              99,981.00 100% I 100% සාA රB( 

මැ�+මා

N81152306017 11/21/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 349 

ම{ෙ�ෙගදර ගාම !ලධා` වසමට අයL 

jයඹලාගහවLත පාර ෙපොM මා%ගය gට% 756 

පමණ ෙකො*d� 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

                          -   0% O 0% ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152306018 12/13/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� V*හා� 

මාවත �R අස්_යා bස්_N ප�_ය අසල ෙපොM 

මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           288,393.80 96% I 100% සාA රB( 

මැ�+මා

N81152306019 12/13/2018 අLතනග�ල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� උ{ෙගොඩ 

R�රා මාවත jට මMරසP� නබTයා දහN පාසල 

අස_* එN.~. VRල% මහතාෙ\ !වස ඉ	`�* 

	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

                          -   0% O 0% සාA රB( 

මැ�+මා

H81152307001 3/14/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අbYෙගොඩ උPර 

රජමහ Tහාරස්ථානයට �Zපj* 	ෙවන 

ගලබඩවLත ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ  

පාෙGHය සභාව

           248,216.88 99% I 100% ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H81152307002 3/14/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ඇඹරlව උPර 

ගාමෙසේවා වසෙN � [ද%ශනාරාම Tහාරස්ථානය 

ෙදසට 	ෙවන  ෙපොM  මා%ගෙ� jjල මාවෙL 

චV*ද jjර Eමාර මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ  

පාෙGHය සභාව

           241,936.08 97% I 100% ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H81152307003 3/14/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මාහLPව පජා 

ශාලාව ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ මහ 

නගර  සභාව

           249,911.87 100% I 100% ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H81152307007 8/13/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  ෙකො5ස්කෙm 

හ*	ෙ� jට පරක*ෙද�ය පාෙ% /�ෙය� 

ෙත*නෙකෝ* මහතාෙ\ !වස  ඉ	`�ට jට අංක 

: 10/5ඒ R ප	ං( [!� ජයරLන මහතාෙ\ !වස 

ඉ	`�* 	ෙවන  ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය  

5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ  

පාෙGHය සභාව

           298,965.53 100% I 100% එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81152307008 5/11/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අuLගම, ෙබෝගbව, 

ප�_ය පාර, ප�_ය අස_* දEණට Dෙබන 

ෙපොM  මා%ගෙ� Dස්ස මහතාෙ\ !වස ඉ	`�* 

	ෙවන ෙපොM මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස ෙකො*d� 

5Fම

                  80,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ මහ 

නගර  සභාව

             79,610.95 100% I 100% එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152307009 10/18/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රPපස්වල 

ගාමෙසේවා වසෙN අල�යව*න මාවෙL ෙපොM 

අP) මා%ගය E� ග� අPරා සංව%ධනය 5Fම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ  

පාෙGHය සභාව

           499,179.60 100% I 100% සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N81152307010 9/12/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 216/13  

D�බZෙගොඩ ගාම !ලධා` වසෙN ගැbY 

මාවෙL අවස* ෙපොM අP) මා%ගෙ� ච*දj` 

j�වා මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ  

පාෙGHය සභාව

           239,982.12 96% I 100% Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81152307012 12/17/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ගNපහ පාෙGHය 

සභා බල පෙGශෙ�  වැ_ෙ�`ය �ංෙකෝවLත 

ඉ[) ¨*ට%ස් අසල ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ  

පාෙGHය සභාව

           395,301.69 99% I 100% dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81152307013 12/17/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ගNපහ මහ නගර  

සභා බල පෙGශෙ�  5ඩගNb�ල බ*Mල �රjංහ 

මාවත �M �_මය අසල  ෙපොM  අP) මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                350,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ මහ 

නගර  සභාව

           346,925.04 99% I 100% dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81152307014 12/17/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ගNපහ පාෙGHය 

සභා බල පෙGශෙ�  ගෙ*b�ල ප*සල පාෙ% 

වමට ඇD කනLත පාර  ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                425,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ  

පාෙGHය සභාව

           412,833.77 97% I 100% dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81152307015 12/17/2018 ගNපහ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ගNපහ මහ නගර  

සභා බල පෙGශෙ�  ගNපහ අuLගම ෙබ*ගbව 

උPර ෙහොෙගො�ල පාෙ% ෙවල අGදර පාලN 

ලෑ�ල අසල දEණට ඇD ( පGමා මMරhෙප)ම 

මහLVයෙ\ !වස අස_* 	ෙවන  ) ෙපොM 

මා%ගෙ� ඉD`ව ඇD ෙකොටස සංව%ධනය 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. ගNපහ මහ 

නගර  සභාව

             99,389.89 99% I 100% dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81152308001 3/5/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� නාරංෙගොඩපාlව, 

ගැbY මාවෙL �M�cමය  අසල ෙපොM අP) 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           382,949.48 96% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152308002 3/8/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  ශා*ත �වN 

මාවෙL එN.t. ෙරොස_* මහLVයෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන  ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                180,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           169,859.52 94% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308003 3/5/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බZවLත, VRM 

මාවෙL , අංක : 167/� _�නය සRත ෙ6.t. 

T6ට% මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           138,792.91 93% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308004 3/5/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බZවLත, [භjංහ 

මාවෙL ෙෂ�ට* ව!ගPංග මහතාෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                130,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           121,424.07 93% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308005 3/5/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, ඇටෙකොරස, 

කාmෙබෝm ක%මා*ත ශාලාව අසල ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                320,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           311,565.23 97% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308006 3/5/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, 

ෙපොq�E]ර, ශා*ත ෙතෙ%සා මාවත ඉ	`�ට 

ඇD ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           256,820.24 86% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308007 4/19/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  රාගම, r�M 

මාවෙL, ෙකෝ�යාවLත මා%ගෙ� ෙ6. j`නස් 

j�වා මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

අP) මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                275,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           248,275.34 90% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308008 3/5/2018 ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ය6ක{ය ප*සල 

මා%ගෙ� 4 වන පZමග ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           298,930.86 100% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152308009 3/5/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� උP) බටගම, 

f�ලවLත ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                190,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           188,780.82 99% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308010 3/5/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මාඑcය, [මග ෙපර 

පාසල ඉ	`�ට ඇD ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                130,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           128,720.50 99% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308011 3/14/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන ශා*ත �වN 

මාවෙL ච*¯කා !ෙරෝෂා මහLVයෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                  70,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

             58,997.89 84% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152308012 4/10/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, ව�ෙපොල, 

උ6ගස්ෙහේන ෙගොරකගහ ෙපොM අP) මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                160,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           139,570.30 87% I 100% ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

H81152408013 5/2/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, r�M 

මාවෙL, ෙකෝ�යාවLත මා%ගෙ� ෙප� කාY 

පGධDය ෙකො*d� කැට දමා ආවරණය කර 

සංව%ධනය 5Fම

                  55,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

             54,919.06 100% I 100% ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152308015 8/7/2018 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� න_* මහතාෙ\ 

!වස අසල jට අ L මහතාෙ\ !වස ෙදසට 

	ෙවන බාල°`ය මාවත ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           190,552.30 95% I 100% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

N81152308016 10/9/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බාල°`ය මාවත හා 

ශා*ත ම`යා පාර සNබ*ධ කරන, V�ෙරෝ� 

ජයjංහ මහතාෙ\  !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

අP) මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           169,595.58 85% I 100% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152308017 10/9/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙපො��DSකලාන 

ටා*ස්ෙපෝමරය අසල ජනක මහතාෙ\ !වස 

ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. 97% I 100% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

N81152308018 10/9/2018 ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� පළාL සභා ම*± 

²ර*ත අමරෙසේකර මහතාෙ\ !වස ෙදසට 

	ෙවන ෙපොM මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස සංව%ධනය 

5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           122,746.01 82% I 100% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H81152308019 10/15/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අෙ�ෙසේකර මාවත 3 

වන පZමග ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

             98,415.78 98% I 100% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H81152308020 10/15/2018 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පළාL සභා ම*± 

²ර*ත අමරෙසේකර මැDPමාෙ\  !වස ඉ	`�ට 

ෙකනq මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන  ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

             99,242.72 99% I 100% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

N81152308021 8/23/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙපො��DSකලාන 

�ව පාෙ% අංක : 476ඒ, ෙකොස්පැලෑන, 

ෙපො��DSකලාන, කඳාන ප	ං( සාගල ක�ල 

රLන මහතාෙ\ !වස ඉ	`�* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           198,611.27 99% I 100% සාA රB( 

මැ�+මා

N81152308023 10/15/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� රාගම ෙපොq�E]ර 

කrවාවැව �ටවාන පාර ෙපොM මා%ගය  

සංව%ධනය   5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

             99,854.54 100% I 100% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

N81134208024 10/31/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බටගම ප�_ය 

පාෙ% පාස� පZමග  ශාම_ මහLVයෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සඳහා ජල නළ එ�ම

                  25,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                           -   0% O 0% ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

ජාඇල  පාෙGHය සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81134208025 12/7/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  266 වැ_ගN�ය 

බස් මා%ගෙ� ෙරෝහණ ගරා�  පාර  ෙපොM 

මා%ගෙ�  ජල නළ එ�ම

                  25,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                           -   0% O 0% ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

H81141208026 10/31/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 559, දEY 

බටගම, කඳාන මා%ගෙ� TM_ කYව  [M[ ප`	 

Tතැ* 5`ම

                  19,546.00 පා.ෙ� T.r.ස              19,546.00 100% I 100% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H81152308028 11/12/2018 ජාඇල පා.ෙකො�ඨාශෙ� අංක 213  බටRර 

බZවLත ගාමෙසේවා වසෙN _යනා ආත% ෙපෙ%රා 

මාවත ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� ෙයොදා 

සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           709,455.16 71% I 100% අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

N81152308031 12/4/2018 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජාඇල  නගර සභා 

�මාවට අයL උසාTය පාෙ% ෙ%� පාර අසල 

දEණට ඇD පළෙව! පාර ෙපොM මා%ගය ( ඉෙ%ෂ් 

මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය ) 

ෙකො*d� 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  නගර  

සභාව

                          -   0% O 0% Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

N81152308032 12/4/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ජාඇල 	සා  ෙරෝහල 

ඉ	`�ට ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                480,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  නගර  

සභාව

           472,529.53 98% I 100% iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152308034 12/13/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  �.එ�.එ�. 

ෙපෙ%රා මාවෙL ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                700,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           669,422.19 96% I 100% iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152308035 12/21/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බ qෙගොඩ 

ඇව`වLත Vmල*m වLත ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           494,051.92 99% I 100% ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152308036 12/21/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන උස්වLත 

²ර*ත ෙබොෙL� මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           191,047.50 96% I 100% ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

H81152308037 12/21/2018 ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන නෑM)�ය 

කඳාන ෙGවාල පාර  අසල අ�ලා ම�ලව ආර�( 

මහLVයෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                230,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙGHය සභාව

           228,050.49 99% I 100% ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

H81152309001 3/5/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  වැ_සර gගbව පාර ³ස්~* පරණTතාන 

මහLVයෙ\ !වස අස_* 	ෙවන  ෙපොM  මා%ගය 

ඉ*ට%ෙලො6 ග� අ�ලා සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           200,000.00 100% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309002 3/5/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  වැ_සර ( නාෙගොඩ හං	ය ) �uම* 

පනා*M  මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන  ෙපොM  

මා%ගය ඉ*ට%ෙලො6 ග� අ�ලා සංව%ධනය 

5Fම

                350,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           349,856.17 100% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309003 3/5/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  ෙසො�සා වLත ( Tහාර මාවත )  දEණට 

ඇD  ෙපොM  මා%ගය ඉ*ට%ෙලො6 ග� අ�ලා 

සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           200,000.00 100% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309005 4/10/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  ෙසො�සා වLත Tහාර මාවත ප*සල 

ඉ	`�ට ෙපොM මා%ගය  ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

             98,688.92 99% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309006 4/10/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  ඇෙලRවLත පාර වPර ප�hපය අසල 

ෙපොM මා%ගය  ෙකො*d� 5Fම

                  50,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

             49,383.82 99% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152309009 3/21/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� r�Mගම අංක 30 

පZමග ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           145,439.00 97% I 100% ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H81152309010 3/21/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 	6ඕTට ශා*ත 

අ*ෙතෝ- මාවත දEY ෙපෙදස cඳ පාර ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

             98,970.53 99% I 100% ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H81152309011 3/21/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� උස්වැටෙක�යාව 

ත�	ය වLත හ*	ය හNබ*ෙදෝෙ%ට යන ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           145,010.00 97% I 100% ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H81152309012 3/21/2018 වLතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ම´�ෙපොEණ 

�යෙසේන මහතාෙ\  !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           195,512.93 98% I 100% ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H81152309013 3/21/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  ඇෙලRවLත 

පධාන මා%ගෙ� ඇ*ට- bදලා_ෙ\ කඩන 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           199,928.00 100% I 100% ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H81152309014 3/21/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� �*ෙක*ද 

ෙපේමලා� මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. 97% I 100% ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H81152309015 3/21/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� �*ෙක*ද  jයN  

bදලා_ෙ\   !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           291,470.32 97% I 100% ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

වLතල   පාෙGHය සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152309016 3/21/2018 වLතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගලගහ�ව දහN 

මාවත ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           499,270.28 100% I 100% ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H81152309017 5/2/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL වැ_සර ෙසො�සාවLත Tෙ�jංහ මහතාෙ\ 

!වස අස_* 	ෙවන  ෙපොM  මා%ගෙ� ඉD` 

ෙකොටස  සංව%ධනය 5Fම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           399,395.87 100% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309018 5/2/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  වැ_සර µම* පනා*M මහතාෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM  මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස  

සංව%ධනය 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           100,000.00 100% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309019 5/2/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  වැ_සර ³ස්~* පරණTතාන මහLVයෙ\  

!වස අස_* 	ෙවන ෙපොM  මා%ගෙ� ඉD` 

ෙකොටස  සංව%ධනය 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           240,171.80 96% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309020 5/2/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  වැ_සර මැදෙගොඩ ශා*ත අ*ෙතෝ- මාවත 

6ෙෂේTය% මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

             99,894.87 100% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309021 5/2/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පා.ස.ට 

අයL  වැ_සර තාhපෙහේන පාර ෙපොM මා%ගෙ� 

b� ෙකොටස සංව%ධනය 5Fම

                  50,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

             49,646.04 99% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81182109022 5/2/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පාෙGHය 

සභාව සP ඉඩෙN �R උස්වැටෙක�යාව අlL 

අ6කරය ³ඩා �ෙ� ඉD` සංව%ධන කටiP jM 

5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           250,000.00 100% I 100% ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152309023 6/6/2018 වLතල පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වLතල  පාෙGHය 

සභාවට අයL  වැ_සර, මැදෙගොඩ, ශා*ත 

අ*ෙතෝ- මාවත, 6ෙෂේTය% මහතාෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය ඉD` ෙකොටස 

සංව%ධනය 5Fම

                  50,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

             49,975.41 100% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81152309024 6/6/2018 වLතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වLතල පාෙGHය 

සභාවට අයL වැ_සර තාhපෙහේනවLත ෙපොM  

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                  60,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

             59,590.22 99% I 100% =�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

N81152309025 10/15/2018 වLතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ත�	යවLත, 

වටර
ම පාර ෙපොM මා%ගෙ� අවසාන ෙකොටස 

ෙකො*d� 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. වLතල   

පාෙGHය සභාව

           249,820.00 100% I 100% ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H81152310001 4/10/2018 මහර පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� මහර පාෙGHය සභා 

බල  පෙGශෙ�  අඹගස්�ය, ක¶b�ල  ගාමෙ�, 

හබවLත  පාර ෙපොM මා%ගෙ� !ම� රණjංහ 

මහතා ඇPl !ෙවස ෙදසට 	ෙවන  ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           299,368.36 100% I 100% a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152310002 5/15/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 237 නාP{ව 

ගාම !ලධා` වසෙN උස්වLත ෙමෝලවLෙL 

අවසාන  ෙපොM  මා%ගෙ� ~.එ�.එN. ෆා�ක 

ඉ�යාස් Vයෙ\ !වස අසල jට ඉ	`යට gට% 

120 6 පමණ දැනට ෙකො*d� කර ඇD ෙකොටස 

ද6වා ෙකො*d� 5Fම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           486,327.67 97% I 100% a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N81152310003 7/2/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වෑබඩ Tහාර මාවෙL 

අ L මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           145,309.85 97% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310004 7/2/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වෑබඩ Tහාර මාවෙL 

ෙන· මහLVයෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           147,717.08 98% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152310005 7/2/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  වෑබඩ 	
�ගහbල 

 නදාස මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           196,832.41 98% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310006 7/2/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වෑබඩ නාරංගස්ෙහේන 

මැ�6 මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           144,216.52 96% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310007 7/6/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ඇ�ෙද!ය °`ය 

උයන 4 ෙව! පZමගෙපොM මා%ගෙ� ඉD` 

ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

             99,347.08 99% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310008 7/2/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වෑබඩ 	
ලගහbල  

jට වෑබඩ උPර Tද}ා7ප TMහල ද6වා ඇD පධාන 

මා%ගෙ� ෙද�ගහවLත ඉඩම අසල* 	ෙවන 

ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           141,423.30 94% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310009 7/2/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� rව6වැය ෙසේරN 

මාවත සපLP වැඩපල අස_* 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           195,198.59 98% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310010 7/2/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙගෝනෙහේන බටෙහේන 

පාර ෙද�ගහවLත ෙපොM අP) මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           293,914.92 98% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310011 7/2/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙගො*නෙද!ය රංග 

මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. 98% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

මහර  පාෙGHය සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152310013 7/6/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� දl�ය ෙසේනාරා 

උLසව ශාලාව ඉ	`�* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           148,299.92 99% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310014 7/6/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙකො�යා වLත සම* 

මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           148,520.52 99% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310015 7/6/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අ6බාර ට
ම 

MZගැbY මාවෙL අංක : 317/1/�, හයාL ඛා* 

මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගෙ� 

ඉD` ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           148,608.02 99% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310016 7/6/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අ6බාර ට
ම 

MZගැbY මාවෙL 1 පZමග  [ගL  මහතාෙ\ 

!වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය  ෙකො*d� 

5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           149,710.38 100% I 100% ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මාN81152310017 7/2/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බටRර ඌ)වල 

ල6ෂ්ම* මහතාෙ\ !වස ෙදසට 	ෙවන ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           499,653.18 100% I 100% අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N81152310018 7/2/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත - ගෙ b�ල 

පධාන මා%ගෙ� ජයෙකොq මහා Tද}ාලය ඉ	`�ට  

ම�පාර ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                450,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           444,053.67 99% I 100% අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N81152310019 7/2/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත - ගෙ b�ල 

පධාක මා%ගෙ� °`ගම හ*	ෙය* වමට ඇD 

මහර �ෙ\ෙගොඩ මා%ගෙ� දEණට ඇD 

දවටගහවLත ෙපොM මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස 

ෙකො*d� 5Fම

                256,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           249,083.56 97% I 100% අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152310020 7/2/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැ*ද_යGදපාuව 

ගාමෙ� �ගවැල හ*	ෙ� jට පැර� ගNපහ 

පාරට සNබ*ධ වන �ගවැල හරස් පාර ෙපොM 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                490,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           471,254.99 96% I 100% අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N81152310021 8/17/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  ඇ�ෙද!ය ඉ[) 

උයන  ෙපොM  අP)  මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                505,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           503,414.76 100% I 100% අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N81152310022 7/2/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  ගෙ b�ල පාෙ% � 

නාග%�න ප*සල පාරට ඉ	`�* ඇD ෙපොM 

මා%ගය ෙකළවර ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                192,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           116,036.66 60% I 100% අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N81152310023 7/2/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහර 

බ*ධනාගාරයට යාබද සදහN මාවෙL ෙපොM 

අP) මා%ගෙ� පහල ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                107,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           103,455.58 97% I 100% අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

H81152310024 8/23/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උ{�ල උPර, 

ෙද�ෙගොඩ මහෙම
නා අසrව මා%ගෙ� �R 

සණස බැංEව අසල �R ෙපොM අP) මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           395,170.00 99% I 100% <�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81152310025 9/26/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඉ	ගහbල jට 

උ{�ල පාර පාuවLත පාෙ% සදහN මාවෙL ෙපොM 

අP) මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                226,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           218,960.76 97% I 100% ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152310026 9/26/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මහර °`යපාlව 

නැෙගනRර ගාම !ලධා` ෙකො�ඨාශයට අයL 

මහර පා.ෙ�. කා%යාලය අස_* ගම* ග*නා 

°`යපාuව බස් මා%ගෙ� gට% 400 6 පමණ 

ඉ	`යට �ය Tට වN පසට ඇD ඩ�.t. ස්ටැ*_ 

මහතාෙ\ !වස අස_* 	ෙවන සම� මාවත ෙපොM 

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           492,811.38 99% I 100% ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152310027 9/5/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත 

බ ඩාරවLත ෙපරbණ මාවෙL මෙනෝරම} 

ෙපෙදෙසේ  ෙපොM අP) මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                700,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           689,575.58 99% I 100% ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152310030 9/5/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත 

බ ඩාරවLත උPර මා%ගෙ� වමට ඇD 

ෙකොස්වLත මා%ගෙ�  ජයලL මහතාෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           294,575.19 98% I 100% ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152310032 11/12/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, ගෙ b�ල 

පාෙ% මහර �ෙ\ෙගොඩ පාස� මාවෙL ෙදවන 

පZමග j�ම*සලට ඇP�වන ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5Fම

                750,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           746,877.40 100% I 100% dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81152310033 11/12/2018 මහර පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වෑබඩ, උ{වල, 

මාෙහේන පාෙ% වමට ඇD 1 වන ෙපොM අP) 

මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           495,932.33 99% I 100% ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

N81152310034 12/13/2018 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙගෝනෙහේන දEණ 

තැපැ� කා%යාලය අසල ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 

5Fම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙGHය සභාව

           495,230.99 99% I 100% සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

H81152311001 3/21/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙදොNෙh, පාuගම 

බටRර, �ගෙහේන කමත ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5Fම

                225,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

           222,246.40 99% I 100% රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H81152311002 3/21/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 5`§වැල බ/rර, 

අංක : 145/1, අ Lj` මහතාෙ\ !වස ඉ	`�* 

	ෙවන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

           149,766.64 100% I 100% රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152311003 3/21/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 5`§වැල 

අභයDස්ස මාවත ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

           396,843.18 99% I 100% රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H81183111004 5/17/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  රජය සP   ඉඩෙN 

�R 5`§වැල, බ ඩාරනායකrර  ෙපොM 

dඩාංගනයට TM_ය ලබා 7ම

                300,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙදොNෙh

           300,000.00 100% I 100% රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H81183111005 10/18/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 13 පැ��ට 

ෙකො�ඨාශෙ� රජය   සP ඉඩෙN �R ඕTගම 

උPර  පජා ශාලාවට TM_ය ලබා 7ම

                  30,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

             19,765.16 66% I 100% රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H81152311006 4/10/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 390/ඊ, පාl 

පැ��ට ගාම !ලධා` වසෙN දවට ගම වLත 

ෙපොM  පාර ( ම ඩාවල පාෙ% පා_ත මහතාෙ\ 

ෙහෝටලය හා ව{ ම{ව අත`* TRෙදන ෙපොM 

අP) පාර ) ෙකො*d� 5Fම

                380,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

           378,953.78 100% I 100% ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

H81152311007 5/2/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� D�`ගම 

ෙබ_ගහකZව ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

           198,180.56 99% I 100% ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

N81152311008 7/4/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙදකටන ඇ�බ� 

�ණරLන මාවෙL 2 වන පZමග  ෙපොM මා%ගෙ� 

ඉD` ෙකොටස  ෙකො*d� 5Fම

                225,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

           212,515.80 94% I 100% උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

N81152311009 7/4/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙh)වLත පාර 

ෙපොM මා%ගෙ�  ඉD` ෙකොටස ආ%.ඒ.එ�. 

¨යංකර මහතාෙ\ ( ල$ ) !වස ඉ	`�* 

	ෙවන ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

           223,020.74 89% I 100% උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152311010 12/4/2018 ෙදොNෙh පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙදකටන 

ගැටක*ද මාවත �ණපාල මහතාෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගෙ� අබල*� ෙකොටස 

ෙකො*d� 5Fම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොNෙh  

පාෙGHය සභාව

           149,382.30 100% I 100% උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

H81152312001 4/10/2018 ¹යගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� සාෙකොළ දEණ 

ත)ණ ෙසේවා සභාව පාෙ% ස්�ස් ෙ�* R  ඇD 

ෙපොM මා%ගෙ� අවස* ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ¹යගම  

පාෙGHය සභාව

           194,727.76 97% I 100% ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N81152312002 6/13/2018 ¹යගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙhරගහbල 

ෙබොරlවල පාෙ% Vi_* මහතාෙ\ !වස 

අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස 

ෙකො*d� 5Fම

                125,000.00 ප.පා.ෙකො. ¹යගම  

පාෙGHය සභාව

           124,266.87 99% I 100% Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N81152312003 6/13/2018 ¹යගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  ෙගෝනවල 

ම´)Tල ෙපොM මා%ගෙ� ස*Rඳ මා%ගය 

ෙකො*d� 5Fම

                275,000.00 ප.පා.ෙකො. ¹යගම  

පාෙGHය සභාව

           264,118.22 96% I 100% Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N81152312004 6/13/2018 ¹යගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙhරගහbල 

ෙකොළඹෙහේනවLත මා%ගෙ� දEYපස �R අංක 

: 488/ඒ !වස අස_* 	ෙවන ෙපොM මා%ගෙ� 

අබල* ෙකොටස ෙකො*d� 5Fම

                350,000.00 ප.පා.ෙකො. ¹යගම  

පාෙGHය සභාව

           345,996.20 99% I 100% Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N81152312006 12/27/2018 ¹යගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ම�වාන 

DLතවැ�ක*ද පාර ෂ�මා* මහතාෙ\ !වස 

ඉ	`�* 	ෙවන  ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ¹යගම  

පාෙGHය සභාව

           198,740.62 99% I 100% සාA රB( 

මැ�+මා

N81152312007 12/20/2018 ¹යගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ඉහල ¹ය*Tල  

මධ}යම  (අංක 269�)  ගාම !ලධා` වසමට 

අයL ෙහොරගහවLත කනLත පාර ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය  5Fම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ¹යගම  

පාෙGHය සභාව

           199,122.38 100% I 100% ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152313001 4/10/2018 කැළ�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කැළ�ය 

පාෙGHය සභා බල පෙGශෙ�  කැළ�ය, 

ෙවදb�ල පZමඟ, අංක : 246/2 _�නෙ� අ�ව*  

ෙපෙ%රා මහතා ඇPl !වැjය*ෙ\ !ෙවස 

ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය ෙකො*d� 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           239,995.79 80% I 100% a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152313002 4/10/2018 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප	ං( කැළ�ය, 

ඊ`යවැය, ෙගොඩෙහේන, සමº මාවත, අංක : 

599/ඒ R ප	ං( ෙ�. ෙසොම_*  මහLVය 

ඇPl !ෙවස් ෙදසට 	ෙවන ෙපොM මා%ගය ග�, 

පස් rරවා පDසංස්කරණය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

           215,489.18 86% I 100% a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152313003 7/6/2018 කැළ�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 5`බLෙගොඩ 

ගැbY මාවෙL � -ෙගෝධාරාම ෙපොM අP) 

මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

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

පාෙGHය සභාව

             95,709.58 96% I 100% ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81152313004 8/7/2018 කැළ�ය පා. ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැළ�ය 

පාෙGHය සභා �මාව  Pල �R 5`බLෙගොඩ 

ගැbY මාවත ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

                275,000.00 ප.පා.ෙකො. කැළ�ය   

පාෙGHය සභාව

           265,158.94 96% I 100% ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81141221001 9/17/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� අධ}ාපනය 

ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� ප
� වලට 

අයL !වාස සඳහා TM_ සNබ*ධතාවය ලබා	ම

                400,000.00 පා.ෙ� 97% I 100% ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

H81183121004 9/20/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 

02,��T* ෙපෙදස, අංක 21/2 දරණ ස්ථානෙ� 

�R ෙපොM වැj5_ හා නාන කාමර පGධDය 

අuLවැqයා 5`ම

                430,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

           339,039.58 79% I 100% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

H81183121007 8/17/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 02,Eමාර 

රLනN, අංක 122 දරණ ස්ථානෙ� �R ෙපොM 

වැj5_ හා නාන කාමර පGධDය අuLවැqයා 

5`ම

                150,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

                          -   0% O 0% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

ලං.T.ම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81183121008 9/12/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 02,චැප� 

පZමෙ\, අංක 29/45  ෙපොM වLෙL මළ නා_කා 

පGධDය �cසකර 5`ම

                231,500.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

           205,792.73 89% I 100% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

H81183121009 9/12/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 

02,වෑක*ද පාර, අංක 100/2 දරණ ෙපොM වLෙL 

ග_ කවර ෙදක6 දැVම

                  60,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

             53,130.00 89% I 100% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

H81183121011 5/8/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයL අ6බා% 

පZමෙ\ අංක 32 දරණ ෙපොM වLෙL ෙපොM 

වැj5_ පGධDය අlLවැqයා 5`ම

                400,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

           396,563.17 99% I 100% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N81152321015 11/19/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 12 

bහ*	රN පාර, 29 වLත පෙGශෙ� ග� අPරා 

සංව%ධනය 5`ම

                372,725.95 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

           372,725.95 100% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( H81183121017 6/20/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 02, 

ස්Zව� T	ෙ� අංක 57/66 දරණ ස්ථානෙ� ෙපොM 

වැj5_ පGධDය අuLවැqයා 5`ම

                  75,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

             53,963.94 72% I 100% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

H81152321019 8/29/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 162/230 jට 

162/377, 5]ලාඇල පාර,ෙකොළඹ 14 ෙපොM පාර 

සංව%ධනය 5`ම

                260,767.11 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

           232,123.46 89% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( N81152321021 9/13/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 10 ඩා_ 

පාර, 421 වLත පෙGශෙ� ග�  අPරා සංව%ධනය 

5`ම

                700,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

           695,880.00 99% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81183121022 11/8/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 02 Eමාර 

රLනN පාර, අංක 86 දරණ ෙපොM වLෙL ෙපොM 

වැj5_ පGධDය අuLවැqයා 5`ම

                175,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

           174,402.80 100% I 100% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N81152321024 12/10/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අuL මාවත 

පධාන පාෙර* අංක 664/2 වLතට යන ෙපොM 

අP) මා%ගය ෙකො*³� කර සංව%ධනය 5`ම

                270,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

                          -   0% O 0% ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N81152321025 11/21/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 31  වLෙL ෙපොM 

අ6බ% පZමග  සංව%ධනය 5`ම

                127,274.05 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

           126,679.45 100% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( N81141221026 12/18/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොටෙහේන මහ� 

!වාස සං5%ණ පෙGශය සඳහා TM_ පහ[කN 

ලබා	ම

                800,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

           726,089.53 91% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මාN81141221027 12/20/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� අධ}ාපනය 

ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� ප
� වලට 

අයL !වාස සඳහා TM_ සNබ*ධතාවය ලබා	ම

                100,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              77,223.95 77% I 100% ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

N81152321028 12/10/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 06 

වැ�ලවLත ගාu පාෙ% ආමස් ඇTනi මා%ගෙ� 

අP) මා%ගය වන ආමස් ෙපෙදස ෙනො 01 jට 10 

ද6වා ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                600,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

           492,918.75 82% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N81141221029 12/10/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 15 

ෙකෝTල පාර ෙමෝදර මහා Tෂ්Y ෙGවස්ථානය 

ඉ	`�ට ෙපොM පාර සඳහා TM_ පහ[කN ලබා	ම

                130,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම                           -   0% O 0% ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152321030 12/19/2018 ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 15, ෙනො 

147,මාදN�ය ෙපොM පාර [M[ ප`	 සංව%ධනය 

5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

                          -   0% O 0% ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මාN81152322001 8/27/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

මා	*නාෙගොඩ � න*ද මාවෙL I වන අP) 

මා%ගෙ� ෙනො.733 jට 731/9 ද6වා !වාස 

අස_* ඇD ෙපොM කාY පGධDය සංව%ධනය 

5`ම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.b.පා.ස.            148,649.10 99% I 100% ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N81152322002 7/3/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙගොතZව 

b�ලවLත ෙනො 513/C රjකා ජයමා_ !වස 

අසල ඇD ෙපොM කාYව හා ෙබො6Eව 

පDසංස්කරණය 5`ම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.b.ප.ස            220,078.40 88% I 100% ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N81152322003 7/3/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙසේදවLත 

jGධා%ථ මහා Tද}ාලෙ� �Zපස ඇD ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.b.පා.ස.            174,192.48 87% I 100% ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N81141222004 12/6/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම

                  20,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,400.00 92% I 100% ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

N81152322005 10/25/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අංක 

334/F 1 ෙපො�ගහ �ය, අඹගහ හ*	ය, 

ෙගොතZව අංෙගොඩ ෙපොM මා%ගෙ� අP) 

මා%ගවල ඉD` ෙකොටස සංව%ධනය 5`ම

                424,432.89 ප.පා.ෙකො. ෙකො.b.පා.ස.            420,629.00 99% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( H81141222006 10/16/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම

                  30,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 63% I 100% ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152422007 10/16/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 503 

R]ටාන බටRර ගාම !ලධා` වසෙN වPර බැස 

යන ෙපොM කාY පGධDය සංව%ධනය 5`ම

                120,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.b.ප.ස            100,383.82 84% I 100% ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81141222009 11/8/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

අංක120/22/k/1A/1/1, දරණ ස්ථානෙ�  ප	ං( R 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ 

ආදායNලා�  H.M. ඉNයාස් යන අයෙ\ !වස 

සඳහා TM_ සNබ*ධතාවය 

ලබා	ම

                  23,400.00 පා.ෙ� ලං.T.ම                           -   0% O 0% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N81152322010 12/21/2018 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අංක 

167/72 ඔ)ෙගොඩ වLත අTස්සාෙ��ල ෙපොM පාර 

ෙකො*³� කර [M[ ප`	 සංව%ධනය 5`ම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොෙළො*නා

ව නගර සභාව

           484,903.42 97% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මාN81152322012 12/17/2018 ෙකොෙළො*නාව  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  

වැ�ලN�ය, ෙමෙගොඩ ෙකොෙළො*නාව, අංක 

167 දරණ ෙපොM වLෙL ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 

5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.b.පා.ස. 0% O 0% ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

H81152322013 12/28/2018 ෙකොෙළො*නාව පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙබෝගහවLත මාතෘ සායනය අස_* ඇD ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.b.පා.ස.            293,681.68 98% I 100% ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

N81152322014 12/29/2018 ෙකොෙළො*නාව පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙබෝගහවLත මාතෘ සායනය අස_* ඇD ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.b.පා.ස.            249,390.90 100% I 100% ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N81134224007 12/20/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප/ෙබෝV`ය jංහ 

� බ{ මා%ගය අස_* ඇD ෙපොM පාරට ජලය 

ලබා	ම හා ඒ සඳහා මා%ගය කැ!N 5`ම

                355,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            299,185.85 84% I 100% ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81141224008 4/2/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැ_Tට ශා*ත 

ම`යා මාවෙL ෙගොරක ෙවල ෙපොM පාරට TM_ය 

ලබා	ම

                  95,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම                           -   0% O 0% ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N81141224011 7/3/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය 

ලබා	ම

 

                  40,000.00 පා.ෙ� 100% I 100% ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81141224013 9/3/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම

                  30,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              30,000.00 100% I 100% ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81134224015 9/20/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� තලාෙහේන 

MICRO ආයතනයට මා�Nව �R ෙපොM අP) 

මා%ගයට ජල සැපiම ලබා	ම

                750,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            750,000.00 100% I 100% ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81134224016 11/12/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නවගbව 

ස්ව%ණUV මාවත සඳහා ජල සැපiN 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම

                200,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                           -   0% O 0% ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81152324017 11/29/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ව�ෙපොල Tමල 

Tහාරය අස_* ඇD ෙවද මැMර ෙපොM පාර 

සංව%ධනය 5`ම

                925,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ක{ෙවල

           890,059.16 96% I 100% ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N81141224018 11/29/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

අP)�`ය,ව�ගම,[ව මාවත,අංක 348/E දරණ 

!වස අස_* ඇD ෙපොM මා%ගය සඳහා TM_බලය 

ලබා	ම

                  65,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              65,000.00 100% I 100% ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

ලං.T.ම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81141224019 11/29/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රජය සP ඉඩෙN 

�R ක{ෙවල දැqගbව බMවLත පජාශාලාව 

සඳහා TM_ සNබ*ධතාවය ලබා	ම

                  30,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              30,000.00 100% I 100% ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

H81141224020 12/10/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙතෝරා ගL 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ 

ආදායNලා� ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය 

ලබා	ම

 

                  32,696.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              32,696.00 100% I 100% ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81134224021 12/19/2018 ක{ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැEණගහවLත 

පාර, ෙපොPඅරාව මා%ගෙ� ජල සැපiම ලබා	ම

                352,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            351,660.00 100% I 100% ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

H81152325001 6/21/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 493 කල�ෙගොඩ 

ගාමෙසේවා වසමට අයL කල�ෙගොඩ ෙහෝක*දර 

පාර අංක 29 !වස අස_*  වමට හැ` ඇD නගර 

සභාවට අයL ෙපොM අP) මා%ගය ෙකො*³� කර 

සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           169,868.39 85% I 100% ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

H81152325002 4/18/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාලප�ල 

ගලබඩවLත ෙපොM අP) මා%ගය ෙකො*³� 5`ම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           241,138.20 96% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H81152325003 4/18/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� E]6ගහ 

ෙපොEණ පාර 6 වන ෙපොM පZමඟ කාප� 5`ම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           498,496.85 100% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H81152325004 4/18/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙපො�වLත, 

ප*!�ය, ගාම සංව%ධන පාර ෙකො*³� 

5`ම

 

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           236,306.77 95% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152325005 4/18/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 48/2, 1 වන ෙපොM 

පZ මග ග�ෙපොLත පාර, කල�ෙගොඩ ෙකො*³� 

5`ම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           228,727.33 91% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H81152325006 8/15/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� j`ම�වLත I 

පධාන පාෙ% පහළ ෙකොටෙසේ ධNVක මහතාෙ\ 

!වස අස_* වමට හැ` යන ෙපොM පාර [M[ ප`	 

සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           187,725.47 94% I 100% ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H81152325007 6/8/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පbÀව 

ෙපො�වLත පධාන මා%ගෙ� අංක 168/A !වස 

අස_* වමට හැ` යන ෙපොM පාෙ% ඉD` ෙකොටස 

[M[ ප`	 සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           200,000.00 100% I 100% ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H81152325008 6/8/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යනෙගොඩ 

ධ%මරාජ Tහාර මාවෙL සම� ෙපෙදස ෙපොM 

මාවත [M[ ප`	 සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           196,440.29 98% I 100% ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H81152325009 6/8/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� j`ම�වLත II 

වැqR !වාසය අසල පහළ මාවෙL K.M.D 

පා_ත මහතාෙ\ !වාස අස_* වමට හැ` යන 

ෙපොM අP) මා%ගය [M[ ප`	 සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           191,565.26 96% I 100% ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N81152425010 7/23/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහරගම 

නවෙරෝහල පාෙ% VRM මාවෙL 23/2 D.P. 

උෙG²- මහLVයෙ\ !වස ඉ	`�ට පැD කාYව 

සඳහා ෙකො*³� �ය* දැVම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

             98,175.63 98% I 100% ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N81152325011 9/3/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකො�ටාව 

ෙමLතාරාම පාෙ% මැDවරණ !වාස 20ට යන 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           241,230.42 96% I 100% ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152325012 9/10/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකො�ටාව 

මාලෙ� පාෙ% � [ච`තාRව%ධන දහN පාසැල 

ඉ	`�ට අbඅටb�ල පාරට යාබදව �R ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           197,694.20 99% I 100% ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N81152325013 9/3/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකො�ටාව 

මාලෙ� පාෙ% ෙගොTෙපොළ පාෙ% වටර
N පාෙ% 

අP) ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           149,040.94 99% I 100% ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H81152425014 9/12/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� V`හාන රජ මහා 

Tහාර පාෙ% මහෙස* මාවත හා එR පැD ෙපොM 

කාYව සංව%ධනය 

5`ම

 

                750,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           497,384.36 66% I 100% ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N81182125015 9/3/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙN 

�R කල�ෙගොඩ ³ඩා UVය සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           197,189.64 99% I 100% ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N81152325016 10/16/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශය Pළ ෙතෝරා ගL 

මා%ගවල අනP)දායක ස්ථානය*R සංඥා rව) 

සT 5`ම හා අෙනEL සංව%ධන කටiP Pc* 

එම මා%ග සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           292,800.00 98% I 100% ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N81152425018 10/5/2018 මහරගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මහරගම 

කZවාවල පාෙ% ගෘහ අංක 53/5 අVල !ෙරෝෂ* 

මහතාෙ\ !වස අස_* හැ` යන ෙපොM මා%ගෙ� 

ඇD ජල බස්නා ෙපොM කා� පGධDය [M[ ප`	 

ආවරණ ෙයොදා සංව%ධනය 5`ම (ෙකො*³� 

ආවරණ)

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           142,268.92 95% I 100% ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N81152325019 10/17/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප*!�ය 

ෙබො/�ල පාෙ% ඇගuN කා%මා*තශාලාව ප[ 

කර තලවPෙගොඩ ෙදසට ඇD ෙපොM අP) මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           290,439.34 97% I 100% ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152325020 10/17/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප*!�ය 

ෙදපානම �රමාවත ෙවල අGදර TM_ 

ටා*ස්ෙෆෝමරය අස_* ඉහලට ඇD ෙපොM පාර 

සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           192,826.91 96% I 100% ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N81152325021 11/21/2018 මහරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� /6මෙ� 

�ෙ\b�ල පාෙ% අංක 152/9/A දරණ !වස 

අස_* යන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

           170,475.19 85% I 100% ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

H81152326001 4/18/2018 රLමලාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රLමලාන � 

ඥෙ**ද පාෙ% අංක 101/3 (ජය*ත ෙමෝට% 

ඉං !ය%ස)් අසල !වෙසේ jට අවසානය ද6වා 

ෙකො*³� ග� (E�) අPරා මා%ගය සංව%ධනය 

5`ම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදRවල 

ග�5ස්ස මහ 

නගර සභාව

           493,763.72 99% I 100% ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H81152326003 10/16/2018 රLමලාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජය[මනාරාම 

පාෙ% 41/1 හා 43  දරණ !වාස අත`* 	ෙවන 

ෙපොM අP) මා%ගය E�ග� අ�ලා සංව%ධනය 

5`ම

 

                161,600.00 ප.පා.ෙකො. ෙදRවල 

ග�5ස්ස මහ 

නගර සභාව

           155,885.00 96% I 100% ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H81152326004 10/17/2018 රLමලාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ග�5ස්ස ද 

ෙසේරN පාෙ% අංක 26 අස_* ඇD අංක 26/11 

Åග% ¹� ෙහෝටලය සහ ම
*� ෙ� ෙහෝටලය 

අසල ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                338,400.00 ප.පා.ෙකො. ෙදRවල 

ග�5ස්ස මහ 

නගර සභාව

           209,828.47 62% I 100% ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81141226005 11/8/2018 රLමලාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම (නාම ෙ�ඛනය අbණා 

ඇත)

                  88,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              18,915.16 21% I 100% ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H81183127002 5/17/2018 ෙදRවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඉ*දා මාවත ෙපොM 

කා� පGධDය පDසංස්කරණය 5`ම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදRවල 

ග�5ස්ස මහ 

නගර සභාව

             62,311.30 62% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81134127003 5/17/2018 ෙදRවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝ�යවLත 

ෙපොM නාන cෙඳේ ආර6�ත දැල සකස් 5`ම

                  75,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදRවල 

ග�5ස්ස මහ 

නගර සභාව

                          -   0% O 0% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H81141228003 9/18/2018 ෙමොරZව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙමොරZව 

ඉ§බැGද ෙබෝ�Z 6ල� පාර අංක 04 !වෙසේ ප	ං( 

සරL පනා*M මහතාෙ\ !වස අසල ඇD ෙපොM 

පාෙ% TM_ කYව6 සT 5Fම

                  22,000.00 පා.ෙ� T.r.ස              22,000.00 100% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81141229001 3/27/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම

                  25,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම                           -   0% O 0% ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152329002 12/6/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �cය*දල 

ෙකොළඹ පධාන මා%ගෙ� ෙබෝE*දර මංස*�ෙ� 

 1 වන ෙපොM පZමග තාර ෙයොදා සංව%ධනය 5`ම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

             92,326.86 92% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මාH81152329005 7/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කැස්බෑව නගර 

සභා jමාවට අයL PNෙබෝTල බ�යවLත 

බ6gගහ ෙද�ය ෙපොM පාර සංව%ධනය 5`ම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           233,971.57 94% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H81152329006 5/17/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙබොE*දර රජෙ� 

!වාස 3වන ෙපොM පZමග සංව%ධනය 5`ම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

             96,234.01 96% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H81152329007 5/17/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ඇ/�වල රLන 

මාවෙL අංක 112/19 !වස අස_* ඇD ෙපොM 

පාර සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. 100% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

කැස්බෑව නගර සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152329008 5/17/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� බටකැLතර 

එ�.එස.්වLත 3වන පZමග සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           176,998.85 88% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H81152329009 5/17/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� මාක*දන ජ%ම* 

RතVPගම P*වන පZමග සංව%ධනය 5`ම

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

             98,702.72 99% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H81152329010 7/4/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� !ලNමහර 

ගලE]ර පාර ෙදවන ෙපොM අP) මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ගbව

 නගර සභාව

           194,511.70 97% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H81152329011 5/16/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයL [වාරෙපොළ 

ගඟබඩ පාෙ% 03 වන ෙපොM මාවත තාර දමා 

සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           269,726.76 90% I 100% ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152329012 7/30/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයL හ��ට 

පාස� මාවෙL 06 වන ෙපොM පZමෙ\ කාY 

පGධDය සංව%ධනය 5`ම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           487,983.14 98% I 100% ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152329013 5/16/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයL කහෙපොළ 

ෙතොටගහවLත පාර තාර දමා සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           289,917.99 97% I 100% ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152329014 6/12/2018 ෙහෝමාගම ආගල ෙදවන ෙපොM පZමඟ 

සංව%ධනය 5`ම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           493,133.85 99% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152329015 8/11/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයL හැqගම 

අlL පාෙ% ෙපොM අP) මා%ගය තාර දමා 

සංව%ධනය 5`ම

                320,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           271,029.44 85% I 100% ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152429016 6/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇ/�වල fට% 

සමරPංග මාවෙL ෙපොM කා� පGධDය 

සංව%ධනය 5`ම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           142,999.66 95% I 100% ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N81152329017 7/24/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උP) ඇ/�වල 

මැදවල පාර මැද ෙකොටස නගර සභාව සP ෙපොM 

කා� පGධDය ෙකො*³� කර සංව%ධනය 5`ම

                700,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           511,789.77 73% I 100% ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N81134229019 12/10/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාක*දන 

තැ�_වLත E)MවLත පාරට ජලය ලබා	ම

                206,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            206,000.00 100% I 100% ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81152329020 8/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙස6Eපල වLත 

ෙපොM පාර ෙකලවර ෙකොටස සංව%ධනය 5`ම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           361,856.47 90% I 100% ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N81152429021 8/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝE*දර Tර 

මාවෙL මැද පැD කාYව ආරNභෙ� පහලට ඇD 

ෙපොM කාYව සකස් 5`ම

                  50,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

             50,000.00 100% I 100% ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

H81152329022 9/22/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැස්බෑව ප*සල 

අස_* ඇD ෙකLමග ඉD` ෙකොටස ෙකො*³� 

දමා සංව%ධනය 5`ම

                  80,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

             67,727.19 85% I 100% ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152329024 8/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැස්බෑව නගර 

සභාවට අයL ජ]ර_ය අlෙබෝගහවLත ෙපොM 

පාර සංව%ධනය 

5`ම

 

                135,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           123,015.10 91% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N81152329025 8/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජා_යෙගොඩ 

ෙස6EෙපොලවLත ෙපොM පාර සංව%ධනය 5`ම

                700,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           638,442.96 91% I 100% ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N81182129026 8/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැස්බෑව නගර 

සභාවට අයL ඉඩෙN �R ෙබෝE*දර රජෙ� 

!වාස ආÆත ළමා උයන සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. 99% I 100% ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N81152329027 12/27/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇ��ල වLත 

කZවාවල පාර 7වන ෙපොM පZ අවස* ෙකළවර 

ව`පනN අංක 42/29 jට 42/46 ද6වා 
 ෙකොටස 

සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ගbව

 නගර සභාව

           204,641.87 68% I 100% ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N81152329028 9/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කහෙපොළ පධාන 

මා%ගෙ� ග�ෙපොLත මංස*�ෙ� ජ]ර_ය 

ෙදසට ඇD 2 වන ෙපොM පZමග තාර ෙයොදා 

සංව%ධනය 5`ම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           325,215.19 81% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මාN81152329029 9/20/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� �_ය*දල 

ෙකොළඹ පධාන මා%ගෙ� ෙබොE*දර මංස*�ෙ� 

1 වන ෙපොM පZමග තාර ෙයොදා සංව%ධනය 5`ම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           432,963.14 87% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මාN81152329030 10/5/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශයට අයL 212 

ඇ/�වල ෙමොරකැය මා%ගෙ� ෙදොල පාර ෙපොM 

මා%ගය [M[ ප`	  සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           294,324.13 98% I 100% ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

කැස්බෑව නගර සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152329031 12/10/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාTLතර උPර 

සV¶ පZමෙ\ පළb පZමග ෙකො*³� කර 

සංව%ධනය 5`ම (අස්T* ගාmන%)

                750,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           723,776.44 97% I 100% ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81152429033 11/21/2018 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  බටකැLතර 

!�j 2 !වාස සං5%ණෙ� ෙපොM කාY 

පGධDය සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව නගර 

සභාව

           241,366.69 80% I 100% ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81182130001 3/19/2018 ෙහෝමාගම පාෙGHය සභාවට අයL ¨Dකා මාවත 

ෙවො_ෙබො� dඩා �ෙ� සංව%ධන කටiP jM 

5`ම

 

                100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

             99,840.00 100% I 100% ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N81134230003 6/12/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙව!වැ�ෙකොල 

වසෙN ෙදRගහවLත දEණ ෙකොටෙසේ 

පෙGශවාj*ට පා!ය ජලපහ[කN ලබා	ම

                150,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            150,000.00 100% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N81141230004 7/17/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� 5`ගNපbYව 

ෙදRE]රවLත පාර _�!ස් ෙගොරක�ය මාවත 

සඳහා [M[ ප`	 TM_ 	�ව 	%ඝ 5`ම

                100,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              96,475.30 96% I 100% ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N81134230005 7/3/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙගොඩගමවLත 

ව`පනN අංක 95/41/1/103 සහ 105 ව`පනN 

අංක සRත පෙGශය සඳහා නල ජලය ලබා	ම

                100,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.              99,055.87 99% I 100% ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

H81152330009 9/3/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහෝමාගම, 

ඇ]�ගම රජමහ Tහරස්ථානයට පෙ�ශ වන 

ෙපරහැර මාවත කාප� කර ෙදපස ෙපොM කාY 

පGධDය සංව%ධනය 5`ම

                700,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           699,334.83 100% I 100% ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81134230010 9/3/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජ�තර රණාල 

පෙGශෙ� කනLත පාර ෙපොM අP) මා%ගෙ� 

!වැjය* සඳහා නල ජලය ලබා	ම ii අ	යර

                244,306.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            244,000.00 100% I 100% ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81152330014 9/4/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �පන නගරය 

(අංක 484B) ගාමෙසේවා වසෙN අංක 593/77/A 

ගබඩාවLත 03 !වස අස_* ඇD ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

                125,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           123,238.54 99% I 100% ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N81152330015 9/4/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පනාෙගොඩ 

ගාමෙසේවා වසෙN  (අංක 482 B) පනාෙගොඩ 

නගරෙ� Tහාර මාවත ඉD` ෙකොටස (Vට% 400) 

සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. 99% I 100% ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N81152330016 9/4/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පානlව 

ආගල පාර ක�ගහවLත (ප*සල ඉ	`�ට ඇD) 

මා%ගය පDසංස්කරණය 5`ම

                350,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           349,208.98 100% I 100% ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N81152330017 9/17/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාMලාව දEණ 

ගාමෙසේවා වසෙN uDන* ච*	මා� ෙපොM මාවත 

සංව%ධනය 5`ම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           248,459.39 99% I 100% ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N81152330018 9/17/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාගNමන සම� 

මාවත 4වන පZමග හා 5වන පZමග සංව%ධනය 

5`ම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           370,929.27 93% I 100% ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N81152330022 9/20/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙගොඩගම වLත 

P*ෙව! ෙපොM පZමග ෙකළවර ද6වා 

සංව%ධනය 5`ම

                400,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           399,374.60 100% I 100% ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152330023 10/1/2018 ෙහෝමාගම පාෙG²ය සභා බල jමාෙ� gෙගොඩ 

උඩෙගවLත පළb ෙපොM පZමග සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           199,286.48 100% I 100% ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N81152330024 10/1/2018 ෙහෝමාගම පාෙG²ය සභා බල jමාෙ� අංක 

407/03/01 !වස අස_* යන 

ෙබොරකැය,ෙගොරගලවLත ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           199,286.48 66% I 100% ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H81152330025 10/16/2018 ෙහෝමාගම පාෙG²ය සභා බල පෙGශෙ� 

ෙරොVය� මාවත ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 

5`ම

                150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           117,172.33 78% I 100% ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H81152330026 10/16/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාජ} bදණ 

!Dගත සංස්ථාවට මා�Nව ඇD එෙගොඩ පානlව 

V�ලගහවLත ෙපොM පාර සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           199,746.52 100% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මාN81152330027 10/16/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 5`වLP{ව 

bණමෙ�වLත 20 වන ෙපොM පZ මග සංව%ධනය 

5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           297,434.40 99% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මාN81152330028 10/29/2018 ෙහෝමාගම පාෙG²ය සභා බල පෙGශෙ� 

මාවLගම කෘ� මා%ගෙ� ෙපොM අP) මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           195,337.04 98% I 100% ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N81152330029 10/29/2018 ෙහෝමාගම පාෙG²ය සභා බල පෙGශෙ� 

ෙහෝමාගම උසාTය පාර ජයj` කා`යවසN 

මහතාෙ\ !වස අස_* යන ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

                370,000.00 ප.පා.ෙකො. 91% I 100% ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81141230030 11/8/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම (නාම ෙ�ඛනය අbණා 

ඇත)

                132,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම              56,745.48 43% I 100% ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N81134230031 11/21/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහෝමාගම , 

ජ�තර ,ආරාම පාෙ% ඇටෙහර_යගහවLත 

පෙGශයට ජලය ලබා	ම

                570,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            569,809.50 100% I 100% ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N81152330032 11/21/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කහP{ව 

බටRර, ෙදොඹගහවLත පාර ඉD` ෙකොටස තාර 

දමා සංව%ධනය 5`ම

                250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           243,724.94 97% I 100% ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N81152330033 12/10/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �පන උPර 

ගාමෙසේවා වසෙN ඊ`යගහ E]ර කඩය අස_* 

දEණට ඇD ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                350,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           335,528.27 96% I 100% ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N81152330034 12/10/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �පන උPර 

ගාමෙසේවා වසෙN මහනකද පාර හා කනLත පාර 

යා කරන ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                325,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

           289,959.55 89% I 100% ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N81134230035 12/10/2018 ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාM6ක, 

බටවල, j`ෙසේන ෙපෙ%රා මාවෙL පස්වන 

පZමෙගR !වාස 10ට නල ජලය ලබා	ම

                580,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.            579,119.47 100% I 100% ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H81152331001 7/2/2018 jතාවක පා.සභාවට අයL උ{b�ල ෙබක`ය 

ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                500,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙGHය සභාව

           497,394.26 99% I 100% ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152331002 4/18/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� R´රල 

හ�ගස්ෙද!ය ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙGHය සභාව

           210,626.38 70% I 100% ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H81152331003 4/18/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පහLගම,බMවLත 

uකස්ක*ද ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙGHය සභාව

           299,758.00 100% I 100% ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H81152331004 4/18/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ක{ෙගොඩ ෙපොM 

අP) මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

                300,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙGHය සභාව

           292,620.51 98% I 100% ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H81152331006 6/11/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� R´රල 

ෙදRගහල*ද  ෙපොM අP) මා%ගය සංව%ධනය 

5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙGHය සභාව

           200,000.00 100% I 100% ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N81152331008 7/23/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොස්ගම බා_කා 

පාෙ% පලෙබෝෙ6ල*ද පාර [M[ ප`	 

සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙGHය සභාව

           195,306.86 98% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N81152331009 7/23/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝල6කාව 

jලhrක*ද පාර [M[ ප`	 සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙGHය සභාව

           192,790.82 96% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N81152331010 9/14/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� rව6�ය 

ෙදොඹගහල*ද ෙපොM පZ �T[N ෙපොM මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

                200,000.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක නගර 

සභාව

           159,256.70 80% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81141231012 11/2/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Rරා ඉ�ල Eඩා 

ෙගොඩැ�ල පාෙර* KA ක�යා� මහLVයෙ\ 

!වස අස_* යන මා%ගෙ� ෙපොM TM_ 	�ව 	%ඝ 

5`ම

                346,000.00 පා.ෙ� ලං.T.ම            344,623.77 100% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

N81134131013 12/5/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ක{ෙගොඩ දEණ 

ෙෂ�ට* ෙගොඩbෙ  මහතාෙ\ !වස අසල 

රජෙ� ඉඩෙN �R ෙපොM cඳ සංව%ධනය 5`ම

                160,100.00 ප.පා.ෙකො. �තාවක 

පාෙGHය සභාව

           145,161.65 91% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

N81152331014 9/14/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අTස්සාෙ��ල 

නගර සභා jමාෙ� මනෙN*ද මාවෙL k 

න*දනDලක මහතාෙ\ !වස අස_* ඇD ෙපොM 

මා%ගය සංව%ධනය 5`ම

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

සභාව

             98,162.26 98% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

N81134131015 10/5/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙනව*P{ව 

r�M පා!ය ජල ව}ාපෘDෙ� ජල ෙමෝටරය නැවත 

³යාLමක කර ගැ!ම

                  50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

හංවැ�ල

             50,000.00 100% I 100% ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

H81152331016 10/16/2018 jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 5`ම*දල උPර 

!වාස සං5%ණෙ� ෙපොM අP) මා%ගය 

සංව%ධනය 5`ම

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

සභාව

             97,185.29 97% I 100% ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H81152331017 10/16/2018

jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මැ�කාවLත 

ගNමානෙ� ෙපොM මා%ගය හා ෙපොM කාY 

පGධDය සංව%ධනය 5`ම

248,285.00               ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 238,545.70          96% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81152331019 11/21/2018

jතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අTස්සාෙ��ල 

jතාෙලන ෙපොM පාර b� ෙකොටස [M[ ප`	 

සංව%ධනය 5`ම

444,000.00               ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 444,000.00          100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152331020 11/21/2018

jතාවක පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� අTස්සාෙ��ල  

jතාගම බැල*ස් ක*ද ජානක ¨ය*ත මහතාෙ\ 

!වස අසල ඇD ෙපොM මා%ගෙ� ඉD` ෙකොටස 

සංව%ධනය 5`ම

100,000.00               ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 99,218.04            99% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81152331021 12/17/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙකොස්ගම, 

හ�ෙලව� මා%ගෙ� jට [ෙNධ Tද}ාලය ෙවත 

පෙ�ශ වන ෙපොM මා%ගය සංව%ධනය 5Fම

178,900.00               ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙGHය සභාව -                       0% O 0%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

N81152331022 12/26/2018

jතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අTස්සාෙ��ල 

ෙහො!ට* වLත පෙGශෙ� ෙපොM කාY පGධDය 

සංව%ධනය 5`ම

700,000.00               ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 686,000.00          98% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

H81141232001 3/19/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාසය6 සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය 

ලබා	ම

 
25,000.00                 පා.ෙ� ලං.T.ම 19,867.20            79% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H81141232003 4/18/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙතෝරා ගL 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ 

ආදායNලා� ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම (නාම ෙ�ඛනය අbණා 

ඇත) 42,000.00                 පා.ෙ� ලං.T.ම 19,265.16            46% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H81183132004 6/1/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙදමටෙගොඩ, 

මහෙවල පZමඟ ෙපොM වැj5_ පGධDය �cසකර 

5`ම

300,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

D�`ගස්යාය -                       0% O 0%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

H81152432005 6/1/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 05 

දාබෙ% මාවෙL ජාDක !වාස සං5%ණෙ� මල 

වාහන පGධDය සඳහා ජල පවාහන ෙමෝටරය6 

ලබා	ම ම�* සංව%ධනය 5`ම

250,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

D�`ගස්යාය 213,144.84          85% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152332008 7/19/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� ෙදමටෙගොඩ, 

� ධ%මාරාම පාර,85/10 පෙGශෙ� පාර ෙදපස 

ෙපොM කාY පGධDය සකසා ඉ*ට%ෙලො6 ග� 

අ�ලා සංව%ධනය 5`ම

750,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

D�`ගස්යාය 666,693.00          89% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

H81141232009 8/20/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 128/133/1, 

� jGධා%ථ පාර 5)ළපන, ෙකොළඹ 06 ප	ං( R 

පාස� අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ 

ආදායNලා� ආ%.ෙ6.ධNVකා යන අයෙ\ !වස 

සඳහා TM_ සNබ*ධතාවය 

ලබා	ම
25,000.00                 පා.ෙ� ලං.T.ම 19,265.16            77% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H81152432011 9/20/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 5)ළපන 

ග�වල පාර පජා ම ඩලය අසල වPර බැස යන 

කා�ෙ� පැD බැNම ඉ	කර සංව%ධනය 5`ම

400,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

D�`ගස්යාය 39,761.90            10% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81152432012 9/20/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කා_ංග 

මාවත පජා ශාලාව අසල අංක 102/20 jට 102/17 

දරණ !වස අසල ෙපොM පාෙ% ඇD කාY පGධDය 

පධාන කාYවට සNබ*ධ 5`ම

100,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

D�`ගස්යාය 99,990.00            100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81183132014 9/20/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

නාරෙහේ*�ට,හLෙබෝ�ය වLත,ෙනො 300/08 

සම�rර ජනාවාසෙ�  ෙපොM වැj5_ය 

සංව%ධනය 5`ම

100,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

D�`ගස්යාය 99,066.79            99% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81183132015 9/20/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 5)ළපන 

හ�ෙලව� පාර, 181, වLත ජනාවාසෙ� ෙපොM 

වැj5_ය සංව%ධනය 5`ම

100,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

D�`ගස්යාය 99,790.33            100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81183132021 9/20/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 5)ළපන 

ග�වල පාර ජනාවාසෙ� ෙපොM වැj5_ය 

සංව%ධනය 5`ම

50,000.00                 අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - D�`ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81141232022 11/8/2018

D�`ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

අධ}ාපනය ලබන ද)ව* jන අ{ ආදායNලා� 

ප
� වලට අයL !වාස සඳහා TM_ 

සNබ*ධතාවය ලබා	ම (නාම ෙ�ඛනය අbණා 

ඇත) 691,000.00               පා.ෙ� ලං.T.ම 123,529.68          18% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H81152333001 4/18/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංග�ව ජය)� 

මාවත �Q�ෙහේනව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

 

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 285,617.52         95% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N81152433005 11/29/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  E).=+�ගම 

�.dම ]ඩා පාලම සංව_ධනය <�ම

615,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 615,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

H81152341001 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ග�+ෙp 

කැ<�ව�ත මා_ගෙ� ජලනල එ1ෙ(^ හාO � 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම හා කා�ව කැYම.

30,000.00               ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 29,994.30           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

S81183841002 9/4/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පළා� පාලන 

ආයතන ස+ Dස්තකාල සදහා ෙපො� ලබා�ම

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 50,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152341005 9/4/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත)����ල 

ෙ��ල පාර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 500,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81134241006 10/5/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වා-Rව ෙ�රගම 

පාෙ_ අ+� මා_ගෙ� ප�ංI පජාව සදහා පාTය 

ජල පහdක( ලබා^ම

130,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 121,265.00         93% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81183842002 9/4/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පළා� පාලන 

ආයතන ස+ Dස්තකාල සදහා ෙපො� ලබා^ම

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 49,998.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81134242003 10/5/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 707 

ෙපොෙහො-දර��ල පාථEක .Rහල අසN) යන 

මා_ගෙ� ප�ංI පජාව සදහා පාTය ජල පහdක( 

ලබා^ම

116,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 108,950.00         94% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81152343004 7/23/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ංවල මැද 

පාර ෙපොR මා_ගය ශම පදනම මත අ��වැ@යා 

<3ම

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 43,658.46           87% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N81134243005 8/13/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�ගම හසල 

පාෙ_ 1වන ප�මග සදහා පාTය ජල පහdක( 

ලබා^ම

350,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 349,789.69         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N81134243006 11/5/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�ෙබෝ��ල 

ප��ගම ෙද�ගහව�ත මා_ගෙ� ආර(භෙ� =ට 

අංක 169/4 දරණ Oවස දKවා පාTය ජල 

පහdක( සැපgම.

190,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 177,645.00         93% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N81152343007 12/13/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මැදගම Oසල 

උයන එ�K ෙපෙ_රා මහතාෙJ Oවස �6� ෙපොR 

අ+� මා_ගය  සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 496,762.51         99% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N81152343008 12/13/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැ�E�ල 

සRදා ෙපොළ අසල කන�ත පාෙ_ රබ_ව�ත 

�.ආ_ dස)ත මහතාෙJ Oවස �6� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 494,558.12         99% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152343009 12/28/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ර�යලාෙගොඩ 

අම� මහතාෙJ Oවස ඉ����) යන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 199,703.90         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N81134244002 9/18/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �රණගම ඊp) 

පා_K පජා ශාලාවට පාTය ජලය ලබා^ම

60,000.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 59,963.20           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81134244003 11/5/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙගෝනපල ]�ක 

වන� ක)ද ර)=�.මන පජා ශාලාවට පාTය 

ජල පහdක( සැප�ම

25,000.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 25,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81134245001 7/31/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 216ඒ 

වරකාෙගොඩ නැෙගන6ර =� Uණරතන මාවත 

පාTය පජා ජල ව�ාපෘ�ය සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81141246001 7/31/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�ලනක)ද 

පජා ශාලාවට .RNය ලබා ^ම.

30,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 19,765.01           66% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81134146002 8/29/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දඹල ඇළ 

ආද_ශ ග(මානයට පාTය ජලය ලබා ගැTම 

සදහා ෙපොR �◌ිං +නK ඉ�<3ම

312,600.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N81134247001 11/12/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ කා3ෙගොඩ 

ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ද�ව) සදහා පාTය ජල 

පහdක( ලබා�ම

14,822.50               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 14,822.50           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

පා.ෙ� - wල�=ංහල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81152347003 12/28/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 800/b 

නැ.ෙදොඩ)ෙගොඩ ද]ණ ගා.O.වසෙ( පහ)ව�ත 

දd) Y�ස් මාවෙ� ජයෙසේකර මහ�EයෙJ Oවස 

අසල =ට ඉ��යට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම අ�යර 1 200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව -                      0% O 0%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S81152347004 12/28/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 800/b 

නැ.ෙදොඩ)ෙගොඩ ද]ණ ගා.O.වසෙ( පහ)ව�ත 

දd) Y�ස් මාවෙ� ජයෙසේකර මහ�EයෙJ Oවස 

අසල =ට ඉ��යට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම අ�යර 2 50,000.00               ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව -                      0% O 0%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81134248001 6/25/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� අ��ගම 

ක�වාෙමෝදර පෙ-ශෙ� ජල ගැට�වට �NයමK 

ෙලස 1ට_1000 ජල ටැං< ලබා�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 100,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F81183848002 7/19/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙo�වල 

පාෙ-�ය සභාව ස+ හ�කඳ.ල පාෙ-�ය සභා 

උප කා_යාල�ය Dස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබා^ම

25,000.00               ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 25,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81134148003 10/29/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මJෙගොන 

අKකරමල ගාම Oළධා� වසෙ( <+�+ගම 

¤Qටංව�ත ෙපොR �ඳ අ��වැ@යා <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N81134149002 7/18/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 802 ෙබෝ��ය 

ගා.O.වසෙ( ¥ ෙසෝමපාල මාවෙ� �6� පාTය 

ජලය ලබාෙදන ෙපොR �ද ��සකර <3ම

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 49,309.60           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81134149004 10/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 771¦ 

ත�ගස්ෙගොඩ ගා.O.වසෙ( රජෙ� Nයාප�ංI 

ඉඩෙ( �6� සR) උයන පාTය ජලය ලබා ෙදන 

ෙපොR �ද ��සකර <3ම

170,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 169,845.90         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81152349006 9/5/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහොරවල බට6ර 

ගාම Oලධා� වසෙ( Oෙගෝධාරාම .හාරය 

ඉ���ට ¦ම� ෙරෝහණ මහතාෙJ Oවස ෙදසට 

.6ෙදන ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම 300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 295,570.83         99% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H81152450001 7/13/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපොR 

මා_ගය)6 ඇ� ෙබෝK] සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 150,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H81152451001 7/13/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපොR 

මා_ගය)6 ඇ� ෙබෝK] සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 199,430.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N81134251002 9/18/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 843/b පෑ�ගල 

ව�ත පහල ෙහෙවස්ස  ජල ව�ාපෘ�ය ම¨) 

පාTය ජලය 

ලබා^ම.

 250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 250,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N81134251003 9/18/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 843/� 

යQටපාත 08 ක�ව පෙ-ශෙ� පජා ජල 

ව�ාපෘ�ය යටෙ� පාTය ජලය ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,740.00           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H81152452001 7/13/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපොR 

මා_ගය)6 ඇ� ෙබෝK] සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 199,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N81152352002 8/27/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කර�ව 

කDෙගදර උ©ව)ක)ද මා_ගය අබල) n ඇ� 

ස්ථාන සංව_ධනය <3ම

175,000.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 174,097.59         99% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81134252003 12/19/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 840 � 

අ-දරෙගොඩ ගාම Oලධා� වසම සදහා පාTය ජල 

පහdක( ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H81152353001 7/20/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙවOවැ���ය 

පධාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 287,285.16         96% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N81152353002 7/20/2018

E�ලOය පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ� මා_ග 

සංව_ධන <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 494,446.35         99% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N81183153004 9/17/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ද.ඩ ග(මානෙ� 

O� චැට� ව+යාෙ� �6� ෙපොR නාන �ඳ 

අ��වැ@යා <�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 89,423.25           89% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F81183853005 10/18/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 644 පරගස්ෙතොට 

ගා.O.වසෙ( Nයාප�ංI පරගස්ෙතොට ගාම 

සංව_ධන සE�ය සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 49,766.25           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81152353006 12/13/2018

E�ලOය පාෙ-hය සභා බල �මාව +ළ ඇ� 

ෙපොR මා_ග සංව_ධනය <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 98,900.00           99% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N81134153007 12/19/2018

E�ලOය පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� O�වැට�ව�ත 

ෙපොR �ද ෙදවන අ�යර සංව_ධනය <�ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො. 97% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

E�ලOය පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U86152301001 5/17/2018

�[ල��ය පා .ෙ�.ෙකො.ෙ� �[ල��ය ඥාෙණෝදය 

.ද�ාලය ඉ����) ද]ණට ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 999,723.49         100% I 100%

A86183102001 12/7/2018

ක�නායක �ව නගර සභාවට අය� 18 ක�ව 

®ඩාංගනය නnකරණය <3ම

919,878.00             ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

�ව නගර 

සභාව 919,877.64         100% I 100%

H86133102002 12/27/2018

ක�නායක �ව නගර සභාෙ� ස(ප� ෙK)දය 

සංව_ධනය <3ම

676,219.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 676,219.00         100% I 100%

U86152302004 12/7/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� වැNෙහේන 

f.Y.ව�තෙපොR මා_ගෙ�  නාලක මහතාෙJ 

Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

426,701.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 426,700.15         100% I 100%

U86152302005 9/14/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ද/වැNෙහේන සරC ව�ත 

ෙපොR මා_ගෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

471,925.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 471,924.64         100% I 100%

N86141202006 5/24/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

Bනැ�යන .ජය මාවෙ� අ+� මාවත සඳහා 

.RNය ලබා^ම

560,000.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 558,653.69         100% I 100%

H86141202010 12/28/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� දඹRරය 

+(��ල පාෙ_ =�� ද ෙසොgසා මහතාෙJ Oවස 

අසල ෙපොR පාෙ_ ඇ� .RN ක�ව .තැ) <3ම.

15,200.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 15,189.98           100% I 100%
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අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා
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 වැය කල �දල 

��ය�
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()*+මා

H86133103001 12/20/2018

�ග�ව මහ නගර සභාෙ� ෙකො(ෙපෝස්Q අංගනය 

සංව_ධනය <3ම

2,382,838.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 2,372,679.94      100% I 100%

H86134203002 5/17/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

204/14 ග� ක�ව පාර ද�පත �ග�ව ප�ංI 

එ(.ෆ_ද[ස් මහතාෙJ Oවස ඉ���ට මා_ගයට 

ජලය ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 96,464.35           96% I 100%

H86134203003 5/17/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

58/9 තK<යා පාර ෙකොHI කෙp ප�ංI ෆස්නා 

භා� මහ�EයෙJ Oවස ඉ���ට මා_ගයට ජලය 

ලබා ^ම.

130,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 128,288.61         99% I 100%

H86134203004 5/17/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨා සෙ� සම¯ 

මාවත ද�ෙපොත .රා/ මහතාෙJ Oවස ඉ���ට 

මා_ගයට ජලය ලබා �ම. (ෙදවන අ�යර)

131,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 130,325.32         99% I 100%

N86141204001 6/18/2018

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

²පාත නැහැල පාෙ_ අංක 295/C Oවස �6� 

මාවෙත6 .RN �හැ) ^_ඝ <3ම

273,100.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 273,003.94         100% I 100%

N86141204002 3/19/2018

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උ+� ෙහොර(පැ�ල අ(බලමකැෙ� ගාමයට යන 

පධාන මා_ගෙ� ෙKසර සාද �යස අසN) වමට 

ඇ� මා_ගයට .RNය ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 99,397.16           99% I 100%

N86141204004 9/14/2018

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

E�ව)ෙගොඩ ෙරb රණ+ංග .ද�ා .ද�ාලය 

යාබදව ඇ� අ බලැ� .RN %හැ) ප-ධ�ය 

.තැ) <3ම

1,096,800.00          අමා.ෙ�. ලං...ම 1,096,765.29      100% I 100%
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 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86141204005 11/12/2018

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙ�ය)ෙගොඩ එස්සැ�ල DංI නgවල අංක 20 

ප�ංI d.Tතා අරංග�ල මහ�EයෙJ Oවස 

ඉ���ට ඇ� .RN ක�ව .තැ) <3ම

28,500.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 28,441.62           100% I 100%

U86152304006 9/14/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙහොර(පැ�ල 

ෙකො)තරාRව�ත ඉෙ_ෂා මහ�EයෙJ Oවස 

අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

997,923.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 997,922.10         100% I 100%

H86141204008 8/10/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උ©ග(පල ෙදොරණාෙගොඩ  I)තක වස)ත 

ෙපෙ_රා මහතාෙJ Oවස �6� ෙපොR මා_ගයට 

.RN ක� ෙදකK දමා .RN %හැ) ^_ඝ <3ම

119,000.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 118,659.05         100% I 100%

N86141204009 10/8/2018

අරංගාව ර+ ]�ස මා_ගෙ� ආ_.Y.w- ක 

�ව) මහතාෙJ Oවස ෙදසට යන අ+� 

මා_ගයට .RNය ලබා ^ම.

245,000.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 243,028.67         99% I 100%

H86134205001 8/7/2018

��ගම කlඩලම ෙ-වාලය අසN) කlඩලම 

ක)දට යන මා_ගයට ජලය ලබා^ම සඳහා වන 

ජල ව�ාපෘ�ෙ� වැඩ අවස) <3ම

1,465,100.00          පා.ෙ� ජ.ස.ම. 1,465,000.00      100% I 100%

N86141205003 12/7/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

බාRරාෙගොඩ කැC��වලාන dගෙතෝරස අ+� 

මා_ගෙ� රාජපKෂ මහතාෙJ Oවස ඉ���ට ෙපොR 

මා_ගෙ� ඇ� .RN ක� .තැ) <3ම.

90,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 89,901.83           100% I 100%

A86183106001 5/24/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය සභාෙ� ෙමෙගොඩෙපොත 

උපකා_යාලය �6� µEෙය6  නව ෙගොඩනැ¨�ල 

ඉ�<3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 987,402.45         99% I 100%
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 
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()*+මා

H86134206002 12/12/2018

ෙබෝපාගම පජා ජල ව�ාපෘ�ය වැ@�¶� <3ම

490,710.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 490,709.55         100% I 100%

H86134206003 3/28/2018

උ©ෙගොඩ පජා ජල ව�ාපෘ�ය වැ@�¶� <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,776.95         100% I 100%

H86134106006 12/12/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙබෝනෑගල පජා ජල ව�ාපෘ�ය සංව_ධනය <3ම.

396,375.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 396,373.40         100% I 100%

H86134106007 12/12/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

<�<�ත��ල පජා ජල ව�ාපෘ�ය සංව_ධනය 

<3ම.

496,275.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,270.34         100% I 100%

U86152306008 5/24/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� වලNය-ද 

ෙකොස්පැලව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 998,029.80         100% I 100%

N86141206010 10/31/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙ�ය)ෙගොඩ .යලෙගොඩ අංක 695/1/B ප�ංI 

ෙ/.Y.]මාර=� මහතාෙJ Oවස අසල අකමව�ව 

ඇ� .RN %හැ) ක� 02 K ස. කර �යා�මක 

<3ම. 35,500.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

H86134206011 12/31/2018

<�<�ත��ල පජා ජල ව�ාපෘ�ෙ� ඉ�� වැඩ 

කට¶+ Oම <3ම අ�යර - 1

111,167.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 111,166.42         100% I 100%

ලං...ම
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U86152307001 12/7/2018

ගEපහ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බැ�(මහර 

නාගහෙකො�ව ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය  <3ම.

998,315.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 998,314.00         100% I 100%

H86133108001 12/28/2018

ජා - ඇළ  පාෙ-�ය සභාෙ�  ෙකො(ෙපෝස්Q 

අංගනය සංව_ධනය <3ම

1,649,283.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 1,649,282.20      100% I 100%

U86152308002 5/17/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය සභාවට අය� යKක©ව 

මාඑNග�ල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 999,164.52         100% I 100%

N86141208003 7/26/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� රාගම 

ෙCරල)ද R(�යපල ��පස මා_ගයට .RNය 

ලබා^ම

1,052,500.00          අමා.ෙ�. ලං...ම 1,052,465.05      100% I 100%

N86141208004 11/12/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ජාඇල 

E�ව)ෙගොඩ මා_ගෙ� ඇෙලKසැ)ඩාව�ත 9 

වන ප�මග ප�ංI a.එ�.එ).ෙ/.ෙපෙ_රා සහ 

ඒ.එ(.රමO යන අයෙJ Oෙවස් ඉ���ට ෙපොR 

පාරට .RN ක�වK ෙය^ම. 20,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 19,269.04           96% I 100%

U86152309002 9/14/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙබෝ��ය ක�වා�  ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

998,322.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 998,321.53         100% I 100%

H86133109003 12/20/2018

�Kඕ.ට E6ස� ස(ප� කළමනාකරණ 

මධ�ස්ථානය වැ@ �¶� <3ම

2,817,162.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 2,817,162.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H86133110001 12/28/2018

 මහර පාෙ-�ය සභාෙ� ස(ප� ෙK)දය 

සංව_ධනය <3ම

1,828,111.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 1,828,111.00      100% I 100%

U86152310002 5/24/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� w���ය පහළ 

ෙකො�ව ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 999,542.90         100% I 100%

N86124110003 12/24/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� �N]�+ව 

රජමහා .හාරයට යන පෙ�ශ මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

876,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 864,152.78         99% I 100%

U86152311001 4/20/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙK.U�වල  1 ක�ව 

නව ෙපොR මාවත ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

N86141211002 5/11/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙදකටන පරංෙගොඩ කමත පාර පධාන �.d( 

මා_ගයට .RNය ලබා^ම

400,800.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 400,711.08         100% I 100%

N86141212001 5/30/2018

¦යගම  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උල6�වල �ස්N( dසාන µEය මා_ගෙ� සම¨ 

මාවත හරහා සෆා ගාp) ග(මානයට ෙතකලා 

.RNය ලබා^ම

400,800.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 400,711.08         100% I 100%

N86141212002 5/11/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� කxෙබොඩ 

ෙපො�ෙහේන පාෙ_ ලයන� එ��=ංහ මහතාෙJ 

Oවසට යන ෙපොR  මාවෙ� .RN %හැ)  ප-ධ�ය 

ෙතකලා <3ම

375,000.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 374,681.08         100% I 100%

ෙදො(ෙC  පාෙ-�ය සභාව 
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U86152312003 5/24/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ෙගොඩැ�ලව�ත 

ෙදවන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 997,968.32         100% I 100%

H86141212004 8/10/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

=යඹලාෙC ද]ණ ගාම Oලධා� වසෙ( මාෙහේන 

පාර ෙකළවර ෙතකලා .RNය ^_ඝ <3ම

201,121.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 201,120.84         100% I 100%

U86152313001 5/24/2018

කැල4ය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� කැල4ය ෙ�වැ�ව, 

ෙම)@ස්ව�ත(ශා)ත ෙ(� උද�ාන පාර) ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො. ප.බ.මා.සං.අ. 995,553.87         100% I 100%

N86141213002 8/10/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැළ4ය ඊ�යවැ�ය ෙගොඩැ�ලෙහේන පාර හා 

සාCD ව�ත ස(බ)ධ වන මා_ගයට .RN 

ස(බ)ධතාවය ලබා^ම

432,000.00             අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 431,738.28         100% I 100%

H86183122001 12/31/2018

ෙකො�කාව�ත ��ෙ��යාව පාෙ-hය සභාෙ� 

සභා ශාලා ෙගොඩනැ¨�ෙ�  ඉ�<�( (අ�යර 02)

826,603.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 826,602.04         100% I 100%

N86134222002 8/8/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� ෙකොෙලො)නාව, අඹතෙ�.වෑක)ද පාර 

ෙපොR  අ+� මා_ගෙ� මැ¨N) මහ�EයෙJ 

Oවස අසල =ට CLT 7 ඩo.ඒ.ෙහේමලතා 

මහ�EයෙJ Oවස �6� ෙපොR මා_ගයට  ජල 

පහdක( ලබා^ම
612,876.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 612,875.70         100% I 100%

N86141222003 12/24/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අංෙගොඩ කැළ4��ල දරව+��ල පාෙ_ 

Oවැ=ය)ට .RNය ලබා ^ම.

492,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%ලං...ම
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N86141225001 7/9/2018

මහරගම  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

තලව+ෙගොඩ වැN පාෙ_ 417 A ප�ංI 

එH.ඒ.ක�ණාෙසේන මහතාෙJ Oවස ඉ���ට 

ෙපොR පාෙ_ ඇ� .RN %හැ) ප-ධ�ය හා ක� 

.තැ)  <3ම 250,500.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 250,342.40         100% I 100%

N86141225002 5/21/2018

මහරගම  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�ෙJෙගොඩ උඩහ��ල මා�ෙවල පාර 247/B 1 

ප�ංI ස්ව_ණකා)� ඈපා මහ�EයෙJ Oවස 

ඉ���ට ෙපොR පාෙ_ ඇ� .RN ක�ව .තැ)  

<3ම 95,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 94,956.00           100% I 100%

N86141225003 11/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ප)O��ය ෙකොQටාව ]ලෙසවන මාවත 694/3ඒ 

එස.්ඒ.f.ආ_.අමරෙසේන මහතාෙJ Oවස අසN) 

ඇ� .RN මා_ගය ABC %හැ) බවට ප� <3ම.

86,500.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 86,480.00           100% I 100%

N86141225004 12/7/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  අංක 

217/5 තලව+ෙගොඩ පාර E�හාන ෙකෝQෙQ  යන 

ස්ථානෙ� ඇ�  .RN ක�ව .තැ)  කර ප-ධ�ය 

නැවත සකස් <3ම.

61,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 60,535.25           99% I 100%

N86141225005 12/7/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ප)O��ය ,ෙකොQටාව ඇට��ල 1547/5/ඊ 

ස්ථානෙ� ෙK.ඒ.f.චා)දT මහ�EයෙJ ඉඩම 

උ@) ඇද ඇ� .RN ක�ව .තැ) <3ම

66,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 65,604.35           99% I 100%

N86183128001 7/17/2018

ෙමොර�ව මහ නගර සභාව ස+ Dස්තකාල 

ස්වයං®යකරණය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 300,000.00         100% I 100%

H86141228002 10/16/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙමොර�ව ආෙනෝ�p ෙපෙදෙසේ ව�පන( අංක  57 

Y.¶.F�@) මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය 

අව6රව ඇ� .RN ක�ව .තැ) <3ම

20,100.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 20,038.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
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H86141228003 10/16/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙමොර�ව ඉ�බැ-ද ¦ලා=¶ස් පාර අංක 11/6  

ප�ංI ඩo.ඩo.ඒ.පනා)R මහතාෙJ Oවස අසල 

ෙපොR මා_ගෙ� ඇ� .RN ක�ව .තැ) <3ම

18,200.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 18,178.00           100% I 100%

H86141228004 10/16/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙමොර�ව , ෙමොර���ල ,ප)සල පාර ,අංක 14  

ස්ථානෙ� ෙපොR මා_ගය අව6ර ක�ව .තැ) 

<3ම

15,600.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

H86141228005 10/16/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙමොර�ව ,එෙගොඩඋයන ,    i ^පE�ත 

පාර(අgව) ව�ත)අංක 59/25   ස්ථානෙ� ෙපොR 

මා_ගය අව6ර ක�ව .තැ) <3ම

47,100.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 47,097.00           100% I 100%

H86141228006 10/16/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙමොර�ව , ඉ�බැ-ද dද_මරතනාරාම පාර අංක 70 

  ස්ථානෙ� ෙපොR මා_ගය අව6ර ක�ව .තැ) 

<3ම

19,400.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 19,390.00           100% I 100%

H86141228007 10/16/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙමොර�ව , ඉ�බැ-ද dද_මරතනාරාම පාර අංක 

73/A  ස්ථානෙ� ෙපොR මා_ගය අව6ර ක�ව 

.තැ) <3ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 9,970.00             100% I 100%

U86152330001 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය� ෙපො�ගස්ඕ.ට 

ෙවළ]�ර ෙපොR පාර සංව_ධනය <3ම.

3,600,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 3,519,371.09      98% I 100%

N86141230002 12/24/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහෝමාගම බාහ්මනගම ගාමOලධා� වසෙ( 

වෑOයර මා_ගෙ� අංක 66/9 ස්ථානෙය) හැ3 

යන අ+� මා_ගයට .RNය ලබා^ම

85,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 84,411.53           99% I 100%

ලංකා .RNබල ෙපෞ-ගNක සමාගම
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H86141230003 8/27/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම�ෙතෙගොඩ ]ඩා ඇල  =ට Nයනප�රණ 

මහතාෙJ Oවස අසලට ෙතකලා .RNය ලබා^ම

952,100.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 952,041.36         100% I 100%

H86183131001 12/31/2018

�තාවක පාෙ-hය සභාවට අය� හංවැ�ල ෙපොR 

වැ=<�ය අ��වැ@යා <3ම.

690,592.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 690,591.94         100% I 100%

H86183131002 12/28/2018

�තාවක පාෙ-hය සභාව ස+  වාහන ගා� <�ෙ( 

අංගනයK ඉ�<�ම

836,880.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 836,879.30         100% I 100%

U86152331003 10/15/2018

�තාවක පාෙ-�ය සභාවට අය� කහෙහේන මා�ල 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

896,375.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 896,373.59         100% I 100%

U86152331004 10/15/2018

�තාවක පාෙ-�ය සභාවට අය� �)නවල 

ක)ෙදව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

489,855.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 489,852.09         100% I 100%

N86141231005 12/4/2018

�තාවක  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ක�ෙගොඩ පාසල අසN) ඇ� අ+� මා_ගයට 

ෙතකලා .RNය ලබා^ම

238,500.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 238,235.85         100% I 100%

H86183131006 7/11/2018

�තාවකDර නගර සභාවට අය� පග�Dර පජා 

ශාලා ෙගොඩනැ¨�ල වටා වැට ඉ� කර 

සංව_ධනය 

<3ම.

 2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 1,996,992.56      100% I 100%
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H86183131007 12/28/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� �තාගම 

� ගාම Oලධා� වසෙ( ෙපර පාසෙ� ළමා 

උද�ානය නnකරණය <3ම.

834,708.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 834,707.12         100% I 100%

N86183131008 7/18/2018

�තාවක පාෙ-�ය සභාව ස+ Dස්තකාල 

ස්වයං®යකරණය 

<3ම.

 

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 1,000,000.00      100% I 100%

U86152333001 5/2/2018

�තාවක  පාෙ-�ය  සභාවට අය� අ�Kව�ත 

ගෙlෙගොඩ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 499,418.64         100% I 100%

U86152333002 10/15/2018

�තාවක පාෙ-�ය සභාවට අය� Oම�=� මාවත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

995,070.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 995,069.32         100% I 100%

N86141233003 12/4/2018

පාRKක  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� වග 

බට6ර      ග�ක©ව මා_ගෙ� ඇ� අ+� 

මා_ගයට .RNය ලබා^ම

194,000.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 193,593.35         100% I 100%

U86152341003 10/10/2018

පානRර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

<�ෙo�ය ව�පන( අංක 716/30 අ+� පාර 

සංව_ධනය 

<3ම.

 439,279.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 439,278.16         100% I 100%

U86152341004 5/17/2018

පානRර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

<�ෙo�ය අරNය පාර ව�පන( අංක 427/93 

මා_ගෙ� ෙකොටසK සංව_ධනය 

<3ම.

 250,000.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 249,999.99         100% I 100%
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U86152341005 5/17/2018

පානRර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වැවෙගොඩ ෙහේන 2 වන ප�මඟ  ව�පන( අංක 

383/E Oවස අසල =ට ෙකො)®Q 

<3ම.

 250,000.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 249,999.99         100% I 100%

N86134241006 7/18/2018

පානRර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ෙකෙස�ව�ත ¥යා මාවත පළ� ප�මගට ජල 

සැප¶ම ලබා ^ම.

216,545.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 216,545.00         100% I 100%

H86134241007 8/8/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසයටඅය���යව�ත ¨(පත පාර 

ෙදෙවO හ)�ය අසල අ+� මා_ගයට ජලය 

ලබා^ම

33,191.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 33,191.00           100% I 100%

N86134241008 12/10/2018

පානRර 6රන කලායතන පාර අ+� මා_ගයට ජල 

සැප¶( ලබා ^ම.

208,657.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 208,657.00         100% I 100%

N86141241009 11/12/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� උඩෙවල 

පාර සඳEණ ෙපර පාසැලට හැෙරන ෙපොR 

මා_ගෙ� ඇ� .RN ක�ව .තැ) <3ම.

93,225.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 93,222.00           100% I 100%

N86141241010 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

ත)r��ල ස්ව_ණෙජෝ� මාවත ෙනො.16/1 

ස්ථානෙ� ෙපොR පාරට අව6ර .RN ක� හා ෙසේවා 

%හැ) .තැ) <3ම.

21,300.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 21,284.00           100% I 100%

N86141241011 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

වලාන මංගල මාවත අංක 32 දරන ස්ථානෙ�  

ෙපොR පාරට අව6ර .RN ක� හා ෙසේවා %හැ) 

.තැ) <3ම

17,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 16,810.00           99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86141241012 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

ෙකෙස�ව�ත �Jගල බOස්ව�ත ෙනො.19/23 

දරන ස්ථානෙ�  ෙපොR පාරට අව6ර .RN ක� හා 

ෙසේවා %හැ) .තැ) <3ම

77,200.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 77,162.46           100% I 100%

N86141241013 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

ත)r��ල ඉ)දෙජෝ� මාවත ව( පස අ+� 

මා_ගෙ�   ෙපොR පාරට අව6ර .RN ක�ව .තැ) 

<3ම

37,200.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 37,156.00           100% I 100%

H86141241014 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

ෙගොරකෙපොල �.ඒ.පනා)R මාවෙ�  ෙනො.337/2 

දරන ස්ථානෙ�  ෙපොR පාරට අව6ර .RN ක�  

.තැ) <3ම

31,500.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 31,429.00           100% I 100%

H86141241015 12/29/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� වා-ව 

ද/ත���ය පළ� ප�මෙJ මා_ගයට අව6ර .RN 

ක�ව .තැ) <3ම.(ප)සල ඉ���ට)

35,500.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 35,185.00           99% I 100%

N86141241016 12/31/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ත���ය 

Áනෙතොට පාර ෙකළවර මා_ගය .RN %හැ) 

බ)ඩ� <3ම.

65,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 63,234.41           97% I 100%

A86183142001 3/13/2018

ක�තර නගර සභාවට අය� ක�ක�)ද 

ආ¶_ෙ�ද මධ�ස්ථානය සංව_ධනය <3ම.

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව 1,500,000.00      100% I 100%

H86133142002 9/12/2018

 ෙපොෙහොරව�ත ෙකො(ෙපෝස්Q අංගනය 

සංව_ධනය <3ම

13,400,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 13,400,000.00    100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H86134242003 11/9/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

707 ෙපොෙහො-දර��ල ගා.O. වසෙ( ÂරKක)ද 

මාවත 1 වන ප�මගට පාTය ජල පහdක( ලබා 

^ම.

156,560.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 156,560.00         100% I 100%

H86134242005 6/5/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පරRව 

ෙතෝරග�ල මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටසට ජලය ලබා 

^ම.

238,870.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 238,870.00         100% I 100%

U86152342006 10/10/2018

ක�තර පලාෙතොට ෙ�Kකව�ත සර� මාවෙ� 

05 වන හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

499,431.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 499,430.15         100% I 100%

U86152342007 10/10/2018

ක�තර පළාෙතොට ෙ�Kකව�ත සර� මාවෙ� 

+)ෙවO හරස් පාර සංව_ධනය <3ම.

499,447.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 499,446.65         100% I 100%

N86134242008 7/25/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ෙකොස්මැෙ- මා_ගෙ� 03 හා 05 වන මා_ග 

ෙදකට  ජල පහdක( ලබා^ම.

211,261.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N86134242009 7/25/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

වල�ව�ත මා_ගයට පාTය ජලය ලබා ගැTම.

136,475.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 136,475.00         100% I 100%

N86134242010 8/8/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

කලDගම <+�ගහ+©ව පාරට ජලය ලබා^ම

385,095.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 385,095.00         100% I 100%

ජ.ස.ම.
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H86134242011 9/19/2018

ක�තර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

කලDගම ෙK.f.අ�.ස් මාවතට ජලය ලබා^ම

186,700.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 186,700.00         100% I 100%

N86134242013 11/5/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

පනා��ය කලDගම පාර ප�ංI ග(වැ=ය) සඳහා 

කලDගම කvව�ත මා_ගෙ� ජලය ලබා ^ නතර 

� තැන =ට ඉ��යට ජලය ලබා ^ම.

300,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 299,680.00         100% I 100%

H86124142014 12/18/2018

���ලගහව�ත ෙදවන අ�යර, ෙවරළ �.d( 

මා_ගය ෙකො)®Q අ+රා ප�සංස්කරණය <3ම.

430,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 414,208.46         96% I 100%

H86134242016 11/7/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

]�)ද 4 වන ප�මගට ජලය ලබා ^ම.

95,785.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 95,785.00           100% I 100%

U86152342017 12/28/2018

708 �, ෙපො+��ය බට6ර ගාම Oලධා3 වසෙ( 

ෙපො+��ය R(�ය සමා)තර පාෙ_ ඉ�� ෙකොටස 

තාර දමා සංව_ධනය <3ම - අ�යර 2

110,517.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 110,517.00         100% I 100%

H86134243003 4/23/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� අ�Kෙගොඩ ගාම Oලධා� වසෙ( ෙකොCපල 

හං�ෙ� =ට ඉ��යට කමරව මා_ගයට පාTය 

ජලය ලබා ^ම.

311,500.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 311,492.00         100% I 100%

U86152343004 10/10/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

ජනා ප� මාවත සංව_ධනය <3ම.

997,510.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 997,509.93         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86134243005 7/17/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට 

අය� අ�Kෙගොඩ අ�ෙබෝ��ල 

මැ<Nයගහව�ත අ+� මා_ගයට පාTය ජලය 

ලබා ^ම.

36,522.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 36,522.00           100% I 100%

N86134243006 7/17/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට 

අය� Uංග�ව 6�ග�ව�ත පෙ-ශයට ජලය ලබා 

^ම.

392,088.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 392,088.00         100% I 100%

N86134243007 7/26/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට 

අය� අ�ෙබෝ��ල මහෙගදරව�ත පෙ-ශයට 

ජලය ලබා ^ම.

795,236.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 795,236.00         100% I 100%

H86134244001 5/11/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ත�ගහ.ල මා_ගෙ� <�ගල මා_ගයට ජලය ලබා 

^ම.

195,560.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 195,552.00         100% I 100%

H86134244002 5/11/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙගෝනපල බ�.ට පාර තැÃNව�ත පෙ-ශය සඳහා 

පධන ජල නලයK එ1ම.

156,520.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 156,520.00         100% I 100%

H86134244003 5/11/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙගෝනපල තලගල පාර පෙ-ශයට ජලය ලබා ^ම.

358,371.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 358,371.00         100% I 100%

H86133145001 12/28/2018

මRරාවල පාෙ-�ය සභාෙ� ස(ප� ෙK)දය 

ඉ�<3ම

1,146,387.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 1,110,443.10      97% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U86152345002 12/28/2018

මRරාවල පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

වරකාෙගොඩ =�Oම� ව�ත මා_ගය ෙකො)®Q 

<3ම.

981,694.00             ප.පා.ෙකො.

මRරාවල  

පාෙ-hය 

සභාව 981,693.50         100% I 100%

U86152345003 12/28/2018

මRරාවල පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

සහනDර අ+� මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

955,681.00             ප.පා.ෙකො.

මRරාවල  

පාෙ-hය 

සභාව 955,681.00         100% I 100%

N86134245004 10/31/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ]ඩා 

යාල අ�ර Nය)වල මහතාෙJ Oවස පෙ-ශෙ� 

ජනතාවට පාTය ජලය ලබා ^ම.

200,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 199,598.00         100% I 100%

U86152346001 5/17/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

ඉ�Kකැ�ක)ද ව[ලනක)ද පධාන මා_ගය 

සංව_ධනය 

<3ම.

 950,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 950,000.00         100% I 100%

U86152346002 10/10/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය සභා බල පෙ-ශයට අය�  

�oෙබොQටාව ම� වැඩ පල ඉ���ට මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම. 

 

481,082.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 481,081.02         100% I 100%

U86152346003 10/10/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

නාරගල 6)නෙගොඩැ�ල පාර ෙකො)®Q <3ම. 

 

499,458.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 499,457.71         100% I 100%

N86183146005 7/9/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය සභාව ස+ Dස්තකාල සඳහා 

උපකරණ ලබා ගැTම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 191,548.70         96% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�
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බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H86134246006 10/19/2018

wල�=ංහල E�ල ක)ද ව+යාෙ� �යා�මක 

ජල ව�ාපෘ�ෙ� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම.

241,089.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 241,089.00         100% I 100%

N86134246007 12/27/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� ෙපොෙ�ෙගොඩ හං�ය ආ¥ත ජල ෙයෝජනා 

කමය සංව_ධනය <3ම.

231,100.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 231,100.00         100% I 100%

N86134246008 12/27/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ගමෙගව�ත ජල ව�ාපෘ�ය සඳහා අවශ� 

දව� ලබා ගැTම.

68,900.00               ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 68,324.00           99% I 100%

H86134247002 5/2/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� 800 බට6ර ෙදොඩංෙගොඩ ගාම Oලධා� 

ෙකොQඨාසෙ� �6� ගංඉම හ_ම) ව�ත ෙදවන 

අ�යර පළ� ප�මග ආර(භ වන ස්ථානෙ� =ට 

ඉ��යට ජලය ලබා^ම. 686,500.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 686,445.00         100% I 100%

U86152347003 5/9/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

බදනෙගොඩ �ගපත මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 500,000.00         100% I 100%

U86152347004 8/24/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

ෙර�ණෙගොඩ මංගලDර හා පාර� මාවත 

ස(බ)ධ කරන මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

260,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 260,000.00         100% I 100%

U86152347005 5/9/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

ෙදොඩංෙගොඩ පහ)ව�ත පධාන මා_ගය 

ෙකොටසK සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 500,000.00         100% I 100%
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ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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()*+මා

N86134247006 10/19/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට 

අය� ෙසේ��ට ජනපද ගාමෙ� ජල ව�ාපෘ�ෙය6 

ඉ�� වැඩ Oම <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 948,262.53         95% I 100%

U86152347007 8/24/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

ෙසේ��ට ඉ)දාOගම dනාE ග(මානයට යන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

240,200.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 240,200.00         100% I 100%

U86152347008 10/17/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය සභාවට අය� ෙබෝ(wවල 

මහජන Dස්තකාලෙ� �.d( මා_ගය සකස් 

<3ම. (11 අ�යර)

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 250,000.00         100% I 100%

U86152347009 12/18/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය සභාෙ� ෙබෝ(wවල 

Dස්තකාලෙ� �.d( මා_ගෙ� ආරKkත වැට 

සකස් <3ම.

68,299.00               ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 68,299.00           100% I 100%

U86152348001 5/17/2018

ෙo�වල පාෙ-hය සභා බල පෙ-ශයට අය� 750 

� ගාම Oලධා3 වසෙ( කාල.ල ක)ද පළ� 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

 1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 998,000.00         100% I 100%

H86124148003 9/5/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය සභාවට අය� මාෙ�ව)බ-ද 

බල පෙ-ශෙ� ෙමොරෙගො�ල, ක�වාෙමෝදර හා 

වලතර සංචාරක කලාපෙ� �6� �Åඳට, 

ෙබ)තර ගඟට සහ ක�වාෙමෝදර ගඟට ගලා 

බ=න ඇලව� ප.ත <3ම. 2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 1,990,765.00      100% I 100%

H86124148004 9/5/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය සභාවට අය� අ��ගම බල 

පෙ-ශෙ� සංචාරක කලාපෙ� �6� �Åඳට, 

ෙබ)තර ගඟට සහ ක�වාෙමෝදර ගඟට ගලා 

බ=න ඇලව� ප.ත <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 994,064.37         99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86124148006 11/23/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය සභාව ස+ බාෙo�ය) 

ෙහෝටලය අසල ෙවරළට �.ෙසන මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 494,867.73         99% I 100%

N86124148007 11/23/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය සභාව ස+ =නම) ෙo 

ෙහෝටලය අසල මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 1,491,619.00      99% I 100%

H86124148008 12/18/2018

ෙo�වල ෙමොරග�ල OK DISCO Oවා© 

OෙKතනය අසN) ෙවරළ ෙදසට ඇ� සංචාරක 

මා_ග සංව_ධනය <3ම.

570,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

A86183149001 3/13/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාවට අය� යටෙදොල ව�ත 

උපකා_යාලෙ� ඇ� පාෙ-�ය සභා ෙපර පාසල 

අ��වැ@යා <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 1,000,000.00      100% I 100%

H86141349002 5/24/2018

.RNබල සංරKෂණය සඳහා .ක�ප බල ශK� 

භා.තයට ෙයො� <3ම යටෙ� ම+ගම පාෙ-�ය 

සභා නව කා_යාල ෙගොඩනැ¨�ලට 2_ය බල 

ශK� ප-ධ�යK ස. <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 1,000,000.00      100% I 100%

U86152349003 12/28/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 793 C 

�C�ට ගාම Oලධා� වසෙ( ෙබNව�ත පධාන 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

952,108.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 952,108.00         100% I 100%

U86152349004 10/10/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 795 B  

සඳ=�ගම ග)ක)ද ඇ�ල මා_ගෙ� හරස් පාර 

සංව_ධනය <3ම.

496,315.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 496,314.83         100% I 100%

ෙo�වල පාෙ-hය  සභාව 
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 
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��ය�

�ල� 
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H86183149005 12/28/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාවට අය� බටකැ�ය ��ල 

මාතෘ සායනය සංව_ධනය <3ම. (11 අ�යර)

1,282,615.00          ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 1,282,615.00      100% I 100%

N86183149006 7/9/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාව ස+ ක)න)ගර මහජන 

Dස්තකාලය ස්වයං®යකරණය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 300,000.00         100% I 100%

H86183149008 12/28/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාෙ�, වැNපැ)න ෙම�� 

�ණ=ංහ ෙපොR ෙවළඳෙපොළ ෙගොඩනැ¨�ලට 

වැ=<NයK ඉ� <�ම. (11 අ�යර)

328,411.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 328,411.00         100% I 100%

H86183149009 12/31/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාවට අය� ෙකෝ� ව�ත 

මාතෘ හා ළමා සායනෙ� ඉ�� වැඩ.(අ�යර 11)

200,191.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 200,191.00         100% I 100%

U86152349010 12/31/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාවට අය� �C�ට අස්වැ-Rම 

මා_ගය තාර දමා ප�සංස්කරණය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 400,000.00         100% I 100%

U86152350001 10/10/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

නා.�ගල මා_ගය සංව_ධනය <3ම

797,561.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 797,560.61         100% I 100%

U86152350002 10/10/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

�යප�+ගම 2�යෙගොඩ ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

1,185,104.00          ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 1,185,103.55      100% I 100%
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A86183150003 12/27/2018

අගලව�ත පාෙ-hය සභා µEෙ� �6� ෙසෞඛ� 

සායනය පව�වන ෙගොඩනැ¨�ෙ� සායනයට 

පැEෙන)න) %^ =�න ස්ථානෙ� ආවරණයK 

සකස්<3ම. 2 අ�යර.

80,122.00               ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 80,122.00           100% I 100%

U86152351002 6/22/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

E�ස්ව�ත ජන උදාන ග(මානයට �.ෙසන 

මා_ගෙ� ෙපේමලා� මහතාෙJ Oවස අසN) 

ආර(භ n ජය+ංග මහතාෙJ Oවස දKවා වන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම. 500,000.00             ප.පා.ෙකො.

වල�ලා.ට  

පාෙ-hය  

සභාව 496,024.40         99% I 100%

U86152351003 6/22/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

පැලව�ත ¶ද හ�දා කඳ[ර මා_ගෙ� dO� 

මහආරHI මහතාෙJ  Oවස අසN) ආර(භ 

n Uණදාස ර�නuය මහතාෙJ Oවස දKවා වන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම. 500,000.00             ප.පා.ෙකො.

වල�ලා.ට  

පාෙ-hය  

සභාව 500,000.00         100% I 100%

A86183152001 10/11/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය සභා ෙපර පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල අ��වැ@යා <3ම.

2,497,032.00          ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 2,497,032.00      100% I 100%

H86141352002 4/19/2018

.RNබල සංරKෂණය සඳහා .ක�ප බල ශK� 

භා.තයට ෙයො� <3ම යටෙ� පාN)ද�වර 

පාෙ-�ය සභා ෙගොඩනැ¨�ලට 2_ය බල ශK� 

ප-ධ�යK ස. <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 500,000.00         100% I 100%

U86152452003 5/14/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය සභා බල 

පෙ-ශෙ�ෙරෝහ� මාවෙත) ක�ග� මා_ගයට 

වැෙටන මා_ගෙ� ෙබෝK]ව ප�සංස්කරණය 

<3ම.

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 1,497,842.17      100% I 100%

U86152352004 10/10/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය සභා  බල පෙ-ශයට අය� 

මÈර ෙදොලබඩව�ත මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම.

985,678.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 985,677.40         100% I 100%
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U86152352005 10/10/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

මහජන බැං]ව අසල =ට Fනාරාමගම මා_ගය 

අවශ� ෙකොටස් සංව_ධනය <3ම.

491,858.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 491,857.59         100% I 100%

H86134252006 11/7/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� ල�පxර පාTය ජල ෙයෝජනා කමය වැ@ 

�¶� <3ම.

1,565,204.00          ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 1,506,285.89      96% I 100%

A86183152007 11/7/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය සභා ෙපර පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල අ��වැ@යා <3ම ඉ�� වැඩ.

602,968.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 598,203.51         99% I 100%

U86152352008 11/8/2018

පාN)ද�වර පා.ස. බල පෙ-ශයට අය� 

]�xගස්මනාන ෙසෝමර�න මහතාෙJ Oවස 

ඉ���ට මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

91,479.00               ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 91,479.00           100% I 100%

H86133152009 12/24/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය සභාෙ� ෙකො(ෙපෝස්Q 

අංගනෙ� මාg( වැට සංව_ධනය <3ම

1,100,000.00          ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 1,043,821.76      95% I 100%

A86183153001 5/30/2018

E�ලOය නව පාෙ-�ය සභා කා_යාලෙ� මහජන 

සTපාරKෂක ෙසේවා වැ@ �¶� <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 993,089.54         99% I 100%

H86134253002 6/11/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පරගස්ෙතොට ෙගොඩකෙපො�ල මා_ගෙ� 

Nයනෙගොඩ dනාE Oවාස ෙයෝජනා කමය දKවා 

ජලනල ප-ධ�ය ^_ඝ <3ම.

471,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 470,334.00         100% I 100%
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U86152353003 6/14/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� උ©වර උ+ර 

ගාම Oළධා3 වස ෙ( රණ.� ග(මානෙ� 4 වන 

ප�මග ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U86152353004 6/14/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙදොඹෙගොඩ 

අ කා�ෙගොඩ ගාම Oලධා� වසෙ( කහටගහ 

ව�ත පාර ආරEභෙ� =ට ෙකො)®Q කර 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 500,000.00         100% I 100%

H86134253005 7/17/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

පරගස්ෙතොට ෙමෙ)�ෙහේ)+©ව dනාE Oවාස 

ෙයෝජනා කමෙ� ප�ංIක�ව)ට ජලය ලබා ^ම.

77,050.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 77,050.00           100% I 100%

N86134253006 11/5/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

පරගස්ෙතොට ෙමෙ)�ෙහේ)+©ව dනාE Oවාස 

ෙයෝජනා කමෙ� ප�ංIක�ව)ට ජලය ලබා ^ම. 

(11 අ�යර)

105,245.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 105,245.00         100% I 100%

U86152354001 10/10/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� ]රා 

උඩ ¨රංIක)ද පාර සංව_ධනය <3ම.

493,375.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 493,374.74         100% I 100%

U86152354002 10/10/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

රgග(ව�ත ඉහළ ෙකොටස i .ෂ්� ෙ-වාල පාර 

සංව_ධනය <3ම.

499,438.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 499,437.13         100% I 100%

H86134254003 9/18/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ෙපෝ�වදlඩ É)ෙ� ගාp)ස් ෙවත පාTය ජල 

පහdක( ලබා ^ම.

3,400,000.00          අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 3,397,645.00      100% I 100%

පා.ෙ� - E�ලOය
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N86134254004 10/31/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�යා�මකව පව�න අKකර 40 ]රණ ද]ණ ජල 

ව�ාපෘ�ෙය6 හාOයට ප�ව ඇ� ජල ටැං<ය 

ෙව�ෙව) ජල ටැං<යK ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 100,000.00         100% I 100%

N86134254005 11/16/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

න(බපාන ගාම Oලධා� වසමට අය� ඌ�ගල 

පෙ-ශෙ� ජනතාව ෙව�ෙව) �යා�මක <3මට 

ඇ� පාTය ජල ව�ාපෘ�ෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම 

සඳහා. 1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 1,000,000.00      100% I 100%

S86124863001 12/31/2018

බස්නා6ර පළා� සංචාරක මlඩලයට 

ෙ-ශනශාලා  උපකරණ සහ ලැCෙටොC 

ප�ගණකයK  Eල^ ගැTම

269,050.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 222,229.50         83% I 100%

N86124962001 12/28/2018

අෙ(=) i ලංකා ෙව�ම xx �දණය <3ම.

1,257,650.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 1,257,650.00      100% I 100%

N86124962002 12/28/2018

අෙ(=) i ලංකා ෙව�ම XXI �දණය <3ම.

1,257,650.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 1,257,650.00      100% I 100%

N86124962006 12/28/2018

"සංචාරක උදාව"- සංචාරක පව_ධන පද_ශනය

991,500.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 991,500.00         100% I 100%

N86124962007 12/28/2018

"ෙලෝක සංචාරක �නය" සැම3ෙ( වැඩසටහන

558,059.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 558,059.00         100% I 100%
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N86183162009 5/11/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙපර පාස� U�ව�) සහ 

ෙපර පාස� යන වයෙසේ ද�ව) =�න 

ෙදම.�ය) සඳහා දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහ) 

පැවැ�nම.

600,000.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 515,109.14         86% I 100%

S86183162010 5/17/2018

පළා� පාලන ආයතන Oලධා�) සඳහා ධා�තා 

සංව_ධන වැඩසටහ) පැවැ�nම.

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 1,990,425.10      100% I 100%

N86124962011 12/24/2018

සංචාරකg) පවාහනය කරන ]1 රථ �යRර) 

DÅ� <3ෙ( වැඩසටහන

523,095.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 523,095.00         100% I 100%

S86124962012 12/24/2018

Amazing Sri Lanka ෙව�ම XIX �දණය 

<3ම.

1,537,700.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 1,537,700.00      100% I 100%

S86124862013 12/24/2018

බස්නා6ර පළා� සංචාරක ගමනා)තය) 

ඇ+ළ� n@ෙයෝපටය බස්නා6ර පළා� පාස� 

සඳහා ෙබදා ^ෙ( වැඩසටහන.

193,250.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 193,250.00         100% I 100%

N86124962014 12/28/2018

සංචාරක මlඩලෙ� පව_ධන කට¶+ සඳහා සහ 

ගමනා)තය) පව_ධනය සඳහා n@ෙයෝපට 

O_මාණය <3ම. - අ�යර 2

1,536,046.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 1,536,046.00      100% I 100%

U88152301001 9/14/2018

නගහ ඉ-දෙගොඩැ�ල =� පැර]( .ද�ාලයට 

යන පාර (පාස� මාවත) සංව_ධනය <3ම

497,475.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 497,474.48         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 
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()*+මා

U88152301003 5/16/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ම@�තගම ගමමැද  

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 499,229.52         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

U88152301004 9/14/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ]ඩග(මන ඉxරව�ත 

සම)ත මහතාෙJ Oවස ඉ���ට ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

494,844.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 494,843.30         100% I 100%

U88152301005 9/14/2018

බ/ෙකොෙහ�ඇ�ල ජනපදෙ� කැB=යස් 

�දලාNෙJ කඩය අසN) අවස) n ඇ� ෙපොR  

තාර පාර ඉ��යට සංව_ධනය <3ම

286,711.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 286,710.93         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

U88152301006 5/10/2018

බප/ ෙකෙහ�ඇ�ල ජනපදෙ� ගාEc ර�නායක 

මහතාෙJ Oවස ඉ����) �ෙවන ච)දන 

nර=ංහ මහතාෙJ Oවස අසN) Oවස අසN) 

ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 199,656.50         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

N88133101007 11/23/2018

�[ල��ය මාO)ග�ව ෙයෝFත සTපාරKෂක ¦ම 

�රnෙ( ෙයෝග�තාවය ප3Kෂා <3ම සඳහා �Nක 

ශක�තා අධ�යනයK =R <3ම

180,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 180,000.00         100% I 100%

H88134202001 10/3/2018

<�ලා��ය ඉ-දෙගොඩැ�ල, ]�xව�ත පාTය 

ජල ෙයෝජනා කමෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

963,100.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

H88134102008 2/2/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

දැවෙමොQටාව 154 ගාමෙසේවා වසෙ( පාTය ජලය 

ලබා ගැTමට නළ �ඳK ඉ�<3ම

750,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 750,000.00         100% I 100%

කටාන  පාෙ-�ය සභාව 
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�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ග% 
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()*+මා

H88141202009 12/24/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

19,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 18,915.16           100% I 100%

A88183102010 12/11/2018

��ලව�ත .ජයෙබෝ  �ඩාගාරය ඉ�<3ම 

ඉ��වැඩ

1,467,398.00          ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,467,397.50      100% I 100%

H88183102011 12/31/2018

ක�නායක ෙත� ෙකෝHI පාර ඉඩෙ( පජා 

ශාලාෙ�   ආරKෂක වැට හා තාCපය ඉ�<3ම

1,002,907.00          ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

�ව නගර 

සභාව 1,002,907.00      100% I 100%

N88183102013 12/6/2018

ක�නායක �ව නගර සභාවට අය� 

ජයව_ධනDර පජාශාලා ෙගොඩනැ¨�ෙ� ¦( 

මහල ස(×_ණ <3ම

1,695,149.00          ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

�ව නගර 

සභාව 1,695,148.69      100% I 100%

U88152302014 9/14/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බටප�තල oØ 

ෙහොරgස) ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

832,344.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 832,343.12         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

U88152302015 10/3/2018

�ව උ+ර අංක 147 ගාම Oලධා3 වසමට අය� 

�ව ප�Nය හ)�ෙ� =ට ෙoස්ලg) පාර 

ක�නායක ෙදසට එන.ට වමට ඇ� පළ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

414,475.00             ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

�ව නගර 

සභාව 414,474.93         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

U88152302016 12/11/2018

උ+� ]රණ ක�නායක අංක 142 ගාම Oලධා3 

වසමට අය� සම¨ මාවෙ� ව( පැ�තට �6� 

පළ� ෙපොR ප�මග අ@ 12 K පළලට සංව_ධනය 

<3ම

455,180.00             ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

�ව නගර 

සභාව 455,179.54         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා
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��ය�
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U88152302017 9/14/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ක�රාන ගා.O.ව.ෙ( 

ක�ව��ය ශා)ත uෙයෝ ෙපොR මාවත �ල =ට 

සංව_ධනය <3ම

494,789.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 494,788.92         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H88141202018 10/26/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ර-ෙදො�ව ෙසර)@o ආයතනය අසල මා_ගෙ� 

ඇ� .RN ක�ව .තැ) <3ම

36,300.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 36,271.00           100% I 100%

H88134202020 12/28/2018

<�ලා��ය Epල)p ව�ත ජල ව�ාපෘ�ෙ� වැඩ 

අවස) <3ම

480,972.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 480,972.00         100% I 100%

H88134202021 6/4/2018

කටාන පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ� සමෘ- ගම 

හා කඳd�xගම යන ග(මානවලට ජලය ලබා^මට 

ජලනළ එ1ම සඳහා

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U88152302022 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� <�ල��ය dO� 

මහතාෙJ  Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

184,751.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 184,751.00         100% I 100%

U88152302023 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� <�ල��ය කැO¶ස් 

ෙපොR මාවෙ� පළ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

185,551.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 185,551.00         100% I 100%

U88152302024 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� <�ල��ය කැO¶ස් 

ෙපොR මාවෙ� +)වන ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

91,931.00               ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 91,930.50           100% I 100%

කටාන  පාෙ-�ය සභාව 
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��ය�
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��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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()*+මා

U88152302025 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� <�ල��ය අස්වැ-Rම 

�ඳ  පාර චE)ද මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

285,850.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 285,850.00         100% I 100%

U88152302026 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� <�ල��ය අස්වැ-Rම 

�ඳ  පාර චE)ද මැ��ස් ව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

185,551.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 185,551.00         100% I 100%

U88152302027 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� <�ල��ය කැO[ස් 

මාවත පධාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

185,551.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 185,551.00         100% I 100%

U88152302028 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ව�පල නN) මහතාෙJ 

Oවස ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

286,260.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 286,260.00         100% I 100%

U88152302029 8/29/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� උද(Eට ග�ලව�ත 

Oශා)ත මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය  

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 90,976.00           61% I 100%

U88152302030 12/31/2018

ර-ෙදො�ව ග�Nඳ��ල නාලT මහ�EයෙJ 

Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

271,203.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 271,202.04         100% I 100%

N88152302031 12/29/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ක�රාණ ස)ෆ්ලව_ ගා_p)ස් ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 493,636.00         99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88152302032 12/29/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ක�රාණ 93 ඊ ඉ)ට_=p ෙපෙදස ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

650,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 643,565.00         99% I 100%

N88152302033 12/29/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

�Ã�ගස්ක�ව ෙදොස්තරව�ත ෙරොෂා) මහතාෙJ 

Oවස අසN) ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 493,636.00         99% I 100%

N88152302034 12/29/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ආ@අ(බලම සැනd( උයන පධාන  ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,769.80         99% I 100%

H88141203001 2/21/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

50,000.00               පා.ෙ� 100% I 100%

U88152303002 12/31/2018

�ග�ව උ+ර ��පන පළ�වන පත අංක 546/f 

Ù� පනා)R මහතාෙJ Oවස ඉ����) �ෙවන 

ෙපොR හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම

418,421.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 418,420.87         100% I 100%

U88152303003 9/14/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� �ග�ව, කැD)ෙගොඩ, 

ප��ගම, අංක 180/4 දරන �ෙ)ෂ් පනා)R 

මහතාෙJ Oවස ෙදසට ෙපොR ඇ�මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

259,468.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 259,467.33         100% I 100%

U88152303004 9/14/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� මා_ග අංක 273, 

අ��¤�ව ගා�ය බැං]ව අසN) මාදැ� 

ෙතො�පල දKවා �ෙවන  ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

425,903.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 425,902.49         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

ලං...ම
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අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88124103005 5/14/2018

ක�නායක ඇව�යව�ත හ)�ෙ� Uව) 

ෙතො�ෙපොල ආස)නෙ� ඉ�කර ඇ� ෙතොරණ 

යාව�කා1න <3ම.

517,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 517,000.00         100% I 100%

H88134203006 7/26/2018

ෙනො.40, ෙදOය පාර,ද�පත,�ග�ව �6� ෙපොR 

මා_ගයට ජලය ලබා ගැTම සඳහා ජලනල එÚම

100,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 98,976.50           99% I 100%

H88183104002 5/3/2018

E�ව)ෙගොඩ ජ(wව�ත පජා ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ 

Oම <3ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 799,995.50         100% I 100%

H88183104003 2/22/2018

E�ව)ෙගොඩ  නගර සභාෙ� මහජන Dස්තකාලය 

ඉ�<3ම

5,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

නගර  සභාව 5,000,000.00      100% I 100%

H88183104004 12/28/2018

E�ව)ෙගොඩ ව�ෙපොල පජාශාලාෙ� පළ� අ�යර 

Oම<3ම

1,497,989.00          ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,497,988.28      100% I 100%

A88183104006 12/11/2018

v(මා මස්b- ෙපොR නාන �ඳ ප�සංස්කරණය 

<3ම.

580,615.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

නගර  සභාව 580,614.10         100% I 100%

U88152304009 9/14/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ව+��ල පාෙ_ 

මාරාෙපොළ මහතාෙJ Oවස අසල ඇ� 

ෙකෝ)ගහව�ත ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය <3ම

497,800.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 497,799.20         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 
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��ය�
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ෙභෞ�ක 
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()*+මා

U88152304010 9/14/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අස්¨� ව�ෙපොල 

ද]� ම�ව�ත පාර නයනා ෙහQ�ආරHI 

මහ�EයෙJ Oවස �6�  ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

364,107.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

U88152304011 12/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ජ(wව�ත 

.ෙ�ෙහේන ෙපොR මා_ගෙ� dO� ජයෙකො@ 

මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

499,400.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,398.86         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

U88152304012 12/11/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අස්වාන ප��ව 

පාෙ_ පළ�වන ද]ණට හැෙරන ප��ව - 

අඹගහල)ද මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,322,247.00          ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,322,246.90      100% I 100%

H88141204013 4/11/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© 

ආදාය( ලාÖ  Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

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

U88152304014 7/18/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ස.ට අය� අංක 118/2, 

ප�තÛවන උ+ර, ෙස�=�  ෙපොR මාවත 

සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 396,506.60         99% I 100%

U88152304015 10/3/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ස.ට අය� ග�ඔ�ව එKස� 

හ)�ෙ� Oම� මහතාෙJ එළව� කඩය අසල 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

396,507.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 396,506.60         100% I 100%

U88152304016 9/14/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ස.ට අය� ෙප�යාෙගොඩ 

ෙCෂක_මා)ත මධ�ස්ථානය ඉ���ට  ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

398,360.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 398,359.60         100% I 100%

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152304017 9/14/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ස.ට අය� අංක 139, ද/ 

නැදග�ව ගා.ෙසේ.වසෙ( තැපැ� ෙපQ�ය පාෙ_ 

2�ය  ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

398,360.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 398,359.60         100% I 100%

U88152304018 9/14/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ස.ට අය� ව�ෙපොල ස්ව_ණ 

ජය)� මාවෙ� ඉ)�ක මහතාෙJ Oවස �6�  

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

398,359.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 398,359.60         100% I 100%

N88141204019 12/24/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහොර(පැ�ල ,අ(බලමකැෙ� අංක 587 

N�නෙ� ප�ංH ෙ/.Y.අමර2�ය මහතාෙJ 

Oවසට පැEෙණන ෙපොR මා_ගෙ� අව6ර .RN 

ක�ව හා ආධාරක ක(¦ය .තැ) <3ම 57,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 56,676.09           99% I 100%

N88141204020 8/20/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

බට6ර බලෙබෝව ගාම Oලධා� වසෙ( , ව©��ල 

ග�ෙලෙගදර මා_ගෙ� ගාම Oලධා� කා_යාලය 

අසN) Oවාස 06 K දKවා ගම) කරණ 

ඇ�EOය( .RN %හැ) මග ෙව�වට ෙතකලා 

ෙපො�බහ) %හැ) මගK ඉ�<3ම
164,600.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 164,540.94         100% I 100%

H88183104021 6/14/2018

උ©ග(ෙපොල ආදාහනාගාරෙ� ඉ�� වැඩ Oම  

<3ම

3,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,984,978.26      99% I 100%

U88152304022 12/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අංක 100 

ව��ට��ල ගා.O.වසෙ( ෙබෝ�යාෙගො�ල ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

498,100.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,098.86         100% I 100%

U88152304023 12/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�.අංක 100 

ගා.O.වසෙ( එර)ද ජයnර මහතාෙJ Oවස අසල 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

488,014.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය සභාව 
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අ�මත 
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 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %
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ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 
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()*+මා

U88152304024 12/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� 99/4 යටගම 

ගා.O.ෙකො.ෙ� මැදග(��ය මහෙගදර ෙපොR 

මා_ගෙ� �.එ�.ර�නපාල මහතාෙJ Oවස අසල 

=ට ඉ��යට සංව_ධනය <3ම

465,638.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 465,638.00         100% I 100%

A88183104025 10/2/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� EO�ව)ගම පජා 

ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,032.25         100% I 100%

U88152304026 12/31/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� නgවල උසස් 

තාKෂණ ආයතනය ඉ����) �ෙවන දඹගහ�ල 

ගමමැද ෙපොR පාෙ_ �.ඒ.ඒ.ජයව_ධන මහතාෙJ 

Oවස අසN) �ෙවන මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම 481,188.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 481,188.00         100% I 100%

H88141204027 11/1/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

131/25 ෙගොgගම ගාමOලධා3 වසෙ( ගලව�ත  

හ)�ෙය) ෙගොgගම පාෙ_ මා_ගයට අව6ර .RN 

ක�ව .තැ) <3ම

17,300.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 17,267.17           100% I 100%

S88133104028 12/6/2018

E�ව)ෙගොඩ නගර සභාෙ� අපදව� 

කළමනාකරණ කට¶+ . ම� <3ම සහ පජා 

දැ�ව� <3ම හරහා පජා දායක�වය ලබා ගැTම 

සඳහා නnන තාKෂ4ක ෙයද[( භා.තය.

125,952.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 125,000.00         99% I 100%

H88152304029 12/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අස්¨�ව�ෙපොල 

ජ(wව�ත ෙ-වDර මහතාෙJ Oවස �6� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 182,439.20         91% I 100%

H88152304030 12/28/2018

අස්¨� ව�ෙපොල අන¨ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම - අ�යර 1

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 97,822.00           98% I 100%
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()*+මා

U88152304031 12/31/2018

අස්¨� ව�ෙපොල අන¨ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම - අ�යර 2

104,091.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 101,385.00         97% I 100%

A88183104032 12/28/2018

ව�ෙපොල පජා ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

783,515.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 770,398.84         98% I 100%

U88152304033 12/29/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය සභාවට අය� 

ක�ව�ෙගොඩ ගාම Oලධා3 වසෙ( +)වන ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

462,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

H88134205001 3/20/2018

ෙලෝ�වාෙගොඩ, ¨�උ�ලගම, ක)ෙදව�ත 

පෙ-ශෙ� මා_ගවල ජලනල ප-ධ�ය ^_ඝ <3ම

935,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 934,094.00         100% I 100%

H88141205002 10/26/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ��ගම 

�U�ග(පල Âරාන)ද මාවෙ� 3 වන අ+� 

ප�මෙJ  ඥණ�ලක මහතාෙJ Oවස ඉ����) 

යන මා_ගයට ෙතකලා .RNය ලබා^ම

155,500.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 155,335.49         100% I 100%

A88183105003 12/28/2018

�3ගම පාෙ-�ය සභාෙ� ෙසෞඛ� ෙසේවකg) 

සඳහා � ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

1,616,485.00          ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,616,484.90      100% I 100%

H88183105004 2/22/2018

වල�ව�ත 1ලෑ)pව�ත ඇ.�න මංÝ�ෙ� 

µEය සඳහා වැ=<N ප-ධ�ය හා �ඳ සැක�ම

3,400,000.00          ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 3,400,000.00      100% I 100%

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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()*+මා

U88152305005 9/14/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙලෝ�වාෙගොඩ, 

ෙගොඩකලාන <+ලක)ද ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

493,066.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 493,066.60         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

U88152305006 12/19/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� Dරාණ ��ගම 

ෙගොඩැ�ලව�ත Oහා� ෙපේමර�න මයාෙJ Oවස 

ඉ����) ���Kk EයෙJ Oවස ෙදසට ඇ� 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 246,579.94         99% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

U88152305007 10/3/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� නැ�ගල ක�ක)ද ෙපොR 

මා_ගෙ� ව(පසට ඇ� �යර�න මයාෙJ Oවස 

ෙදසට ඇ� ෙපොR  මා_ගය සංව_ධනය <3ම

247,211.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,210.03         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

U88152305008 9/14/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�අංක 340, � 

ෙද�ගහමැ@�ල ගා.O.ව.ෙ( මR���ය Oවස 

අසN) ඇ� අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

491,778.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

U88152305009 10/3/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අංක 38, ඉ�ල)වල 

ගා.O.ව.ෙ( පරලහ Nය-ද පාෙ_ යායට ඇ� 

මා_ගය හා ෙවද Oවස දKවා ඇ� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

494,682.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 494,681.61         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

U88152305010 9/14/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ��ණගම පධාන මා_ගය 

තාර දමා සංව_ධනය <3ම

995,304.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 995,303.49         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88141205011 12/29/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

178,500.00             පා.ෙ� ලං...ම 177,339.64         99% I 100%

�3ගම  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88134205012 5/16/2018

ෙලො�වාෙගොඩ, තලෙහේන පාර ඉ����) ඇ� 

É)[p පා_K 01 වන ප�මග ෙකළවර =ට න)ද 

]මාර මහතාෙJ Oවස දKවා ජලනල �ට_ 450 

K Rරට ^_ඝ <3ම

345,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 341,795.18         99% I 100%

H88134205013 5/16/2018

ෙලෝ�වාෙගොඩ, තලෙහේන  පාර ඉ����) ඇ� 

É)[p පා_K 03 වන ප�මග  =ට හ_ෂc  

EයෙJ Oවස ෙතK ප�මග ෙකළවර දKවා සහ 

ෙපොR අ+� මා_ගෙ� dEතා EයෙJ Oවස දKවා 

ජල නළ �ට_ 454 K Rරට ^_ඝ  <3ම 355,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 353,295.44         100% I 100%

H88141205014 12/29/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක(  ෙකොQඨාසෙ� පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය(ලාÞ 

Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

110,800.00             පා.ෙ� ලං...ම 110,741.98         100% I 100%

H88141205015 12/14/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙපොෙහො)න�ව හ)�ෙ� =ට �ට_ 150 K R�) 

වමට ඇ� එ(.Y.=�පාල මහතාෙJ Oවස ෙදසට 

ඇ� ෙපොR .RN මා_ගය .තැ) <3ම

54,500.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 54,414.54           100% I 100%

U88152305017 12/31/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

339/ඒ ගා.ෙසේ.වසෙ( ෙමොQ�)න ගම මැද 

ප)සල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

493,135.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 493,134.34         100% I 100%

H88141205018 12/24/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

19,000.00               පා.ෙ� 100% I 100%

N88133705019 7/26/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ��ගම 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අංක 14 b 

ආදාගලක)ද ගාම Oලධා3 වසම +ළ  ෙ-�ය, 

බÅවා_kක ශාක ෙරෝපණ වැඩසටහ) =R<3ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 30,000.00           100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

ලං...ම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88133705020 7/26/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ��ගම 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අංක 9 ඒ 

මාnෙහේන ගාම Oලධා3 වසෙ( ෙ-�ය 

බÅවා_kක ශාක සහ ඔd පැළ =�nම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 30,000.00           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N88133705021 8/6/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ��ගම 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� බÅවා_kක ශාක 

සහ ඔd පැල ෙරෝපණය <3ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 29,980.00           100% I 100%

A88183105022 12/31/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අංක 7, හ]� ]�ර පජා 

ශාලාව නnකරණය <3ම

498,398.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,397.12         100% I 100%

A88183105023 12/31/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අංක 8, �U�ග(පල 

ගා.O.වසෙ( සංඝE�තා මාවත 1 ප�මග .�ජන 

==ලජල ව�ාපෘ�ය අසල පජාශාලාෙ� ඉ�� වැඩ 

Oම <3ම

197,778.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 197,777.27         100% I 100%

N88152305024 12/31/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බාxරාෙගොඩ ක)ද 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම - 2 අ�යර

495,987.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,986.45         100% I 100%

N88152305025 12/31/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� වල�ව�ත ඇ.�න 

මං Ý�ෙ� ව�ායාම <3ම සඳහා ඇ� ස්ථානෙ� 

කැටග� අ�ලා සංව_ධනය <3ම

149,442.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,441.25         100% I 100%

N88152305026 12/31/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� පQ�ය]�රව�ත 

ෙ_�ක මහතාෙJ Oවස අසN) �ෙවන මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

345,175.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 345,174.14         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88152305027 12/31/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� ]ඹ�ඔ�ව 

ෙව)ෙ-=ව�ත මා_ගය සංව_ධනය <3ම

495,017.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,016.98         100% I 100%

U88152305028 12/11/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� 340 C 

ෙද�ගහමැ@�ල ගා.ෙසේ.වසෙ( මැ@�ල ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

247,222.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 242,126.25         98% I 100%

U88152306001 2/2/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වාරණ රජමහා .හාරය ආස)නෙ� ඇ� 

මංගල��ය ෙපොR හරස් මා_ගය ප�සංස්කරණය 

<3ම

1,900,000.00          අමා.ෙ�. 94% I 100%

H88141206004 12/29/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© 

ආදාය( ලාÖ  Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

148,000.00             පා.ෙ� ලං...ම 147,647.84         100% I 100%

H88183106005 2/22/2018

ෙ�ය)ෙගොඩ ස�ෙපොළ වැඩ Oම <3ම

3,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,978,248.63      99% I 100%

H88183106006 9/17/2018

අ�තනග�ල පා.ස.ෙ� කා_යාල ෙ�ඛනාගාරය 

සකස් <3ම

1,170,310.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,170,309.40      100% I 100%

H88183106007 12/11/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ළංකඩ ෙපොR නාන �ඳ සංව_ධනය <3ම

459,693.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 459,692.48         100% I 100%

ප.බ.මා.සං.අ.
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ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 
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()*+මා

H88183106009 10/3/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

nරÈල ෙපොR නාන �ඳ සංව_ධනය <3ම

242,832.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 242,831.43         100% I 100%

H88124106010 12/18/2018

සංචාරකය)ෙJ පහdව සඳහා � වල නාන 

ෙතො�පල සංව_ධනය <3ම

939,062.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 939,061.21         100% I 100%

U88152306011 5/16/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ�තනග�ල 

හා�ප)ෙද4ය i සංඝෙබෝ  ෙපොR මාවෙත6  

��ෙකොටස සංව_ධනය <3ම (පාසල හා 

.හාරස්ථානයට �.^මට ඇ� ගම මැද ෙපොR 

මා_ගය ) 1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 999,883.66         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

U88152306013 10/3/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� �Kමෙ� 

ඕෙගොඩෙපොල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

498,718.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,717.05         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

U88152306014 10/3/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙබෝපැ�ත n 

ෙමෝල ඉ����) ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

498,659.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,658.50         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

U88152306015 9/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� මාතලාන ආද_ශ 

ෙපොR  මා_ගය සංව_ධනය <3ම - අ�යර 2

494,270.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

U88152306016 12/11/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ප�]�ර ගාමෙ� 

ෙ� ක)ද පෙ-ශය සංව_ධනය <3ම

496,896.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,895.23         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

අ�තනග�ල  පාෙ-�ය සභාව 
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��ය�
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()*+මා

U88152306017 10/3/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� නාෙගොඩ මැද 

පාෙ_ උස්ව�ත ෙපෙදස සංව_ධනය <3ම

495,427.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,426.09         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

U88152306018 12/28/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� OQට�ව 

ෙසෙන.ර�න ෙපොR මාවත (ප)සල පාර) 

සංව_ධනය <3ම

499,712.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,711.45         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

U88124106019 10/3/2018

අ�තනග�ල ෙපQටගලක)ද සංචාරක පධාන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,155,141.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,155,140.85      100% I 100%

U88124106020 10/3/2018

ෙපQටගලක)ද D�ව��ල ෙවොNෙබෝ� 

�QටOය අසN) ඇ� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

666,868.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 666,867.26         100% I 100%

H88183106021 4/19/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�යසභාව ස+ 

ර)ෙපො]ණගම µEෙ� ෙපොR වැ=<� ප-ධ�යK 

ඉ�<3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 300,000.00         100% I 100%

U88152306022 5/9/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ද]� nරÈල 

ෙපොR අ+� මා_ගය I හා  II සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 469,244.86         94% I 100%

U88152306023 10/3/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� E6x මාවත ෙපොR 

අ+� මා_ගය I හා   II සංව_ධනය <3ම

489,732.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 489,731.55         100% I 100%
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U88152306024 9/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ�Cපස්ස ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

494,883.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 494,882.10         100% I 100%

U88152306025 12/28/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙවළෙගදර ෙපQ� 

ෙබෝK]ව සංව_ධනය <3ම

2,481,643.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,481,642.21      100% I 100%

N88141206029 12/5/2018

අ�තනග�ල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ඌරාෙපොල 366/� ^නප��ව ගාම Oලධා� 

වසෙ( ෙහොරෙගො�ල ව�ත අංක 251/f ප�ංI 

ඊ.ඒ.dO� ශා)ත මහතාෙJ Oවස ඉ���ට ෙපොR 

පාෙ_ ඇ� .RN ක� .තැ) <3ම 65,200.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 65,107.13           100% I 100%

N88133706030 8/1/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� 

අ�තනග�ල බල පෙ-ශෙ� �6� පාස� 50 ක 

dR හx) පැල ෙරෝපණය <3ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 30,000.00           100% I 100%

H88183106033 12/31/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� <�<�ත��ල 

සායන ෙගොඩනැ¨�ලෙ� සTපාරKෂක ප-ධ�ය 

ඉ�<3ම

243,450.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

H88183106034 12/31/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙබෝෙගොඩ සායන 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� සTපාරKෂක ප-ධ�ය ඉ�<3ම

242,232.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 242,231.91         100% I 100%

H88134206037 12/17/2018

<�<�ත��ල පජා ජල ව�ාපෘ�ෙ� ඉ�� වැඩ 

කට¶+ Oම <3ම අ�යර - 11

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 249,835.33         100% I 100%

අ�තනග�ල  පාෙ-�ය සභාව 
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()*+මා

A88183107002 10/3/2018

ගෙl��ල Dස්තකාල ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

උ©මහෙ� වැඩ Oම<3ම

1,405,991.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,405,990.92      100% I 100%

H88183107004 5/9/2018

පධාන Dස්තකාල ෙගොඩනැ¨�ෙ� වැ=<� 

ප-ධ�ය නnකරණය

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 682,172.80         68% I 100%

H88183107005 2/22/2018

ග(පහ පාෙ-�ය සභාවට අය� ක+�ව�ත 

uEKස් හා වාහන අංගනෙ� ප�පාලන 

ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,500,000.00      100% I 100%

H88183107006 12/11/2018

ග(පහ ම.න.ස.ට අය� ]මාර+ංග මාවෙ� �6� 

dසාන  µEෙය6 ඉ�� සංව_ධන කට¶+

996,602.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 996,601.88         100% I 100%

U88152307008 9/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ක�වාල��ල, 

wRමැRරව�ත  ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

491,325.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 491,324.40         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

U88152307009 9/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ක�වාල��ල, ෙසේන 

මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

491,325.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 491,324.40         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

U88152307010 4/4/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ඇ�ෙහේ)ෙගොඩ ආරාමය 

�6� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

ග(පහ  පාෙ-�ය සභාව 
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U88152307011 4/19/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බැ�(මහර ෙබෝ රාජ 

මාවෙ� ෙබෝK]ව සහ පැ� කා�ව සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,657.46         100% I 100%

U88152307012 9/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ක+�ව�තw-ධරKßත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

492,617.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 492,616.48         100% I 100%

H88183107015 12/31/2018

ඉ��ෙගොඩ ස�ෙපොළ µEෙ� ආරKkත තාCපය 

සංව_ධනය  හා වැ6 ආවරණ ස.<3ම

968,252.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 968,251.58         100% I 100%

A88183107016 12/31/2018

ග(පහ බැ�(මහර නාගහෙකො�ව පජා ශාලාව 

සංව_ධනය <3ම.

491,148.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 491,147.37         100% I 100%

A88183107017 5/9/2018

ග(පහ ඉ��ෙගොඩ ටැKෙමෝ හ)�ය අසල පජා 

ශාලාව සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 484,945.46         97% I 100%

H88124107018 7/18/2018

ග(පහ නගර මධ�ෙ� @Fට� Dව�වK ස.<3ම 

සඳහා පාදම සැක�ම, .RNය ලබාගැTම ඇ+� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 149,939.35         100% I 100%

U88152307019 12/31/2018

ග(/ඔ�ෙතොට උ+ර .�ෙතර උයන වටර[( 

ෙපොR මා_ගය ��සකර <3ම

494,208.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 494,207.20         100% I 100%
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U88152307020 12/31/2018

ග(/ඔ�ෙතොට Uණර�න ෙපොR මා_ගෙ� අ+� 

මා_ගය ��සකර කර සංව_ධනය <3ම

195,517.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 195,516.80         100% I 100%

U88152307021 12/31/2018

ග(/ඔ�ෙතොට ද]ණ ෙපො]ණ බlඩාරනායක 

ෙපොR මා_ගෙ� අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

290,942.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 290,941.10         100% I 100%

U88152307022 12/31/2018

ග(/බට6ර වැNෙ��ය ෙගොඩපරගහව�ත ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

491,329.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U88152307025 7/18/2018

ග(/ෙකොස්ඕ.ට áනගහෙවල ෙපොR මා_ගෙ� ප� 

ෙබෝK]ව පළ� කර බැE ෙකොටසK ඉ� <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 464,548.66         93% I 100%

U88152307026 12/28/2018

ග(/මා¦ම හා¨Nෙගොඩ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

583,895.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 583,894.88         100% I 100%

U88152307027 12/28/2018

ග(/මා¦ම ක4ෂ්ඨ .ද�ාලය අසල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

583,038.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 583,037.68         100% I 100%

U88152307028 12/28/2018

ග(/ඉසෙබලා වැ@6� Oවාසය අසල ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

281,690.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 281,689.60         100% I 100%

ග(පහ  පාෙ-�ය සභාව 
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U88152307029 12/28/2018

ග(/ෙගෝනගහ ඇOකQ පාර ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

387,180.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 387,178.14         100% I 100%

U88152307030 12/28/2018

ග(/ෙ�වැ�ලාගාර කන�ත ෙපොR මා_ගය ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

492,801.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 492,800.56         100% I 100%

U88152307031 12/28/2018

ග(/ග�ෙපො�ත පාෙ_ ෙ�වැ�ලාගාරට ඇ� මැද 

ෙපොR මා_ගය �ල ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

587,605.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 587,604.60         100% I 100%

U88152307032 12/28/2018

ග(/යKකල ර)වැN ෙපෙදස ලංකා මහතාෙJ 

Oවෙසේ =ට �වර පාර ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගෙ� 

කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය <3ම

335,303.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 335,302.62         100% I 100%

U88152307033 7/18/2018

ග(/යKකල ��+ මාවත යKකල පාෙ_ සහ 

ඉ��යට සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 499,949.12         100% I 100%

U88152307034 12/28/2018

ග(/යKකල ආ=� මාවෙ� අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

247,998.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U88152307035 12/28/2018

ග(/අ��ගම ෙබෝග�ව උ+ර ෙහොරෙගො�ල පාර 

ෙකළවර වෑක)ද (ආ_.ඒ.�.uය)ත මහතාෙJ 

Oවස ඉ���ට) ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

266,633.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 266,632.80         100% I 100%

ග(පහ මහ නගර  සභාව 
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U88152307036 9/18/2018

ග(/අ��ගම ෙබෝග�ව උ+ර ෙහොරෙගො�ල 

පාෙ_ ෙවල අ-දර පාල( ලෑ�ල අසල ද]ණට 

ඇ�  (ප-මා මâරCෙප�ම මහ�EයෙJ  Oවස 

ඉ���ට) ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 249,990.00         100% I 100%

U88152307037 12/28/2018

යKකල 231/� පැෙපො�ගහෙද4ය වසෙ( 

ස(ප� මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� කා� 

ප-ධ�ය සංව_ධනය <3ම

995,490.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 995,489.71         100% I 100%

U88152307038 12/31/2018

ග(පහ ඉහළගම නැෙගන6ර nර කැCෙප�ෙපොල 

ෙපොR මාවත බlඩාරව�ත එස්ෙQQ 5 වන ෙපොR 

ප�මග ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

792,659.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 792,658.85         100% I 100%

U88152307039 8/29/2018

ග(පහ  ගෙl��ල ප-මෙප�ම ෙපොR මාවෙ� 

Oසංසල ෙපෙදස �Kම� මහතාෙJ Oවස අසල 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 500,000.00         100% I 100%

U88152307041 12/28/2018

ග(/අ��ගම ෙබෝග�ව උ+ර ෙමො%)න ව�ත 

ඉහළ ෙකොටෙසේ ආ_.ප�රණ මහතාෙJ Oවස 

ඉ���ට ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

248,642.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 248,641.05         100% I 100%

U88152307042 9/19/2018

ග(/අ��ගම ෙබෝග�ව උ+ර ��+ ෙපොR මාවෙ� 

ෙකළවර එH.එ�.ෙසොgසා මහ�EයෙJ Oවස 

අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 250,000.00         100% I 100%

U88152307043 12/31/2018

ග(පහ මහ නගර සභා බල පෙ-ශෙ� පහළගම 

ෙහ)�ෙJ ව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,021,139.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 1,021,138.67      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152307044 12/31/2018

ග(පහ ඉහළගම නැෙගන6ර nර කැCෙප�ෙපොල 

ෙපොR මාවත බlඩාරව�ත එස්ෙQQ 5 වන ෙපොR 

ප�මග ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම. (අ�යර 

11)

488,541.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 488,540.14         100% I 100%

H88183108001 12/31/2018

ජය සම�ගම Dස්තකාල ෙගොඩනැ¨�ල හා පජා 

ශාලාව නnකරණ කට¶+ =R <3ම

1,487,371.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,487,370.04      100% I 100%

H88183108002 12/31/2018

ජාඇල යKක©ව මාතෘ සායනය ඉ�� වැඩ Oම 

<3ම

1,906,919.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,906,918.67      100% I 100%

H88183108003 12/11/2018

කඳාන ෙමොරව�ත පජාශාලාෙ� නnකරණ 

කට¶+ =R <3ම

1,422,548.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,422,547.67      100% I 100%

U88152308006 9/14/2018

ජා ඇල කඳාන,නාෙගොඩ ගාමෙ� බංගලාව�ත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

488,530.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 488,529.21         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U88152308007 12/11/2018

ජා ඇල වැNග(��ය, +(පෑNය ශා)ත 3ටා ෙපොR 

මාවෙ� පැ� කා� ප-ධ�ය ස(×_ණ <3ම සහ 

අ�ෙබෝව�ත ඉඩෙ( (Jෙලෝබ�  හ[ස් එස්ෙQQ 

)�.d( ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

488,617.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U88152308008 12/11/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� කඳාන 

ෙපො����කලාන අෙශෝකාරාම ප)සල ඉ���ට 

ඇ� uය)ත මහතාෙJ Oවසට යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

497,371.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 497,370.55         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

ජාඇල  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152308009 9/14/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� කඳාන උස්ව�ත පාෙ_ 

අF� U� මහතාෙJ Oවසට යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

498,948.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,947.20         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

H88141208010 5/28/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ජාඇල 

යKක©ව සම¨ මාවත රණ.� ලKෂ්ම) �`U 

මාවෙ� එකලා .RN මා_ගය ෙතකලා <3ම හා 

ෙබනQ මහතාෙJ Oවස අසල .RN ක�ව .තැ) 

<3ම 455,300.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 455,237.17         100% I 100%

N88141208011 5/11/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ජාඇල 

උද(Eට අංක 351 ඩo.f.=�වා යන අයෙJ 

Oවස ඉ���ට ෙපොR පාෙ_ Oවසට අව6රව  ඇ� 

.RN ක�ව .තැ) <3ම

129,000.00             අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 128,517.20         100% I 100%

U88152308012 5/21/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� දÛගම නව වහ�යගම 

�¶මා� මහතාෙJ Oවස අසල ඇ� ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

895,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 894,232.09         100% I 100%

N88133708013 12/28/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ජා ඇල 

පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 185/� හDෙගොඩ 

නැෙගන6ර ගාමෙසේවා වසෙ( �6� ආගEක 

ස්ථාන හා පාස� වල ඹd පැල ෙරෝපණය <3ම.

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 20,000.00           100% I 100%

H88141208014 6/28/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ජා ඇල 

පාෙ-�ය සභාවට අය� කඳාන වටර[( මා_ගෙ� 

ෙබෝK]ව අසල ඇ� කැf ඇ� .RN ක�ව 

.තැ) <3ම

38,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 37,082.00           98% I 100%

U88152308015 8/8/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� ක�වන �න=� 

ෙලො)ãය සහ සම) හාpෙවයා_ අත�) ඇ� 

ෙපොR U� පාර සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%පා.ෙ� - ජා ඇල



ව�ාපෘ� අංකය
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88133708016 12/28/2018

ජා ඇල පාෙ-hය සභාවට අය� රාගම නගරෙ� 

ප�සර අලංකරණය සඳහා ශාඛ =�nම.

984,762.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 984,761.50         100% I 100%

N88133708017 12/28/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ජා ඇල 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අංක 213 ඒ 

නැෙගන6ර බ�ව�ත ගාමෙසේවා වසෙ( පාස� හා 

ආගEක =-ධස්ථානවල ෙ-�ය, බÅවා_kක ශාක 

ෙරෝපණ වැඩසටහ) =R<3ම. 21,950.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 21,950.00           100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U88152308018 7/26/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� +ඩැ�ල Oවාස 

ෙපොR මාවත hෙරෝE මහ�Eය ඇ+� 

පෙ-ශවා�)ෙJ Oෙවස් අසN) �ෙවන ෙපQ� 

කා�ව  සංව_ධනය <3ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 599,980.45         100% I 100%

U88152308019 7/26/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� කළඑ�ය වැ%�ල 

කන�ත ව�ත ෙපෙ_රා ෙපොR මා_ගෙ� 1නස් 

මහතාෙJ කඩය අසN) පට)ෙගන අ�ප)R 

®ඩා ��ය දKවා �ෙවන මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම 1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 999,985.30         100% I 100%

U88152308020 12/31/2018

රාගම ව�ෙපොල ෙp.p සgම) ෙපොR මාවෙ� 

අවසාන ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

123,779.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 123,778.89         100% I 100%

U88152308021 12/31/2018

රාගම ව�ෙපොල ෙp.p සgම) ෙපොR මාවත 

R(�ය රKkතය ආවරණය වන ප�� ඇ� පැ� 

බැ(ම සංව_ධනය <3ම

167,910.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 167,909.99         100% I 100%

U88152308022 12/28/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට  අය� 

නාෙගොඩ =�වා මාවත කාපQ කර සංව_ධනය 

<3ම

2,499,230.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,499,229.72      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152308023 12/28/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය�  

ඒකල  මංස) ෙ�  =ට ද©ගම පධාන 

මා_ගෙය) ඇ+�වන අ@ 60 අ+� මා_ගය 

කාපQ කර සංව_ධනය <3ම

2,459,383.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,459,382.60      100% I 100%

U88152308024 12/31/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

රාගම, ෙCරල)ද මංස) ෙ� =ට ෙCරල)ද 

නාෙගොඩ මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,494,113.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,494,112.10      100% I 100%

U88152308025 12/31/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

බටගම, �ල[�ල පධාන මා_ගෙය) ඇ+�වන 

සා)ත ම�යා මා_ගය කාපQ කර සංව_ධනය 

<3ම

2,496,790.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,496,789.35      100% I 100%

U88152308026 12/28/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� ආOයාක)ද N)ට) 

®ඩාංගනය අසල =ට ෙCරල)ද මංස) ය දKවා 

ඇ� ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,497,187.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,497,186.40      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152308027 8/8/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� රාගම ෙCරල)ද 

ෙ-වස්ථානය ඉ���ට ඇ� බ�ග(��ල ෙපොR 

මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,499,882.10      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152308028 8/8/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� ෙCරල)ද R(�යෙපොල 

අසල =ට උ�පත]�ර දKවා ඇ�  ෙපොR මා_ගය 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,499,848.55      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152308029 12/28/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� රාගම ප�Nය ��පස මඩම  

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,423,209.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,423,208.90      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා
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�නය
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()*+මා

U88152308030 12/28/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� කඳාන හ�ෙC ෙපොR 

මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,257,831.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,257,830.20      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152308031 8/8/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� උ+� බටගම �ස්+රාජ 

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,499,005.03      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152308032 12/31/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� කඳාන හDෙගොඩ ජය)� 

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,496,570.00          ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152308033 12/28/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලයට අය� ජා 

ඇල E�ව)ෙගොඩ පධාන මා_ගෙ� CTB 

මංස) ය අසN) ඇ+� වන අ@ 60 මා_ගය 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,491,547.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,491,546.21      100% I 100%

H88141208034 8/16/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� රාගම 

ව�ෙපොල ෙ�Kසgp මා_ගෙ� අ+� මා_ගයK 

වන dස)ත මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR 

මා_ගයට අව6රව ඇ� .RN ක� .තැ) <3ම

137,500.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 137,479.92         100% I 100%

A88183108035 12/31/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� යKක©ව මාතෘ සායනය 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම -

 2 වන අ�යර

873,084.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 873,083.40         100% I 100%

N88183108040 12/31/2018

රාගම ෙකෝ�යාව�ත ජයiගම පජාශාලාව 

ඉ�<3ම

797,764.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 797,763.84         100% I 100%

ජාඇල  පාෙ-�ය සභාව 
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()*+මා

S88133108041 12/5/2018

ජාඇල පාෙ-�ය සභා �මාෙ� අපදව� ෙව) 

<3ම සඳහා බx) ලබා^ම

187,500.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 187,500.00         100% I 100%

H88152308042 12/31/2018

ජා ඇල පා.ස.ට අය� රාගම ද�ව ආ¶_ෙ�ද  

ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය <3ම

597,004.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 597,003.81         100% I 100%

U88152308046 12/31/2018

ජාඇල පා.ස. අය� රාගම,ෙCරල)ද ඉäගහ��ල 

මංස) ෙ� =ට උ�පත ]�ර දKවා මා_ගය 

කාපQ කර සංව_ධනය <3ම.

2,499,018.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,499,017.85      100% I 100%

U88152308047 12/31/2018

ජාඇල පා.ස. අය� රාගම,ෙCරල)ද ජයiගම 

මා_ගෙ� =ට(දර ම©ව අසල) ෙපො@ n]�ර 

දKවා මා_ගය කාපQ කර සංව_ධනය <3ම.(11 

අ�යර)

2,498,231.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,498,230.35      100% I 100%

U88152308048 12/31/2018

ජාඇල පා.ස. අය� ජාඇල E�ව)ෙගොඩ පධාන 

මා_ගෙ� CTB මංස) ය අසN) ඇ+� වන අ@ 

60 මා_ගය කාපQ කර සංව_ධනය <3ම.(11 

අ�යර)

997,356.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 997,355.22         100% I 100%

N88133108049 12/27/2018

ජාඇල පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ� Oවාස 

මQටE) කසළ ෙව) <3ම සඳහා බx) ලබා ^ම.

700,000.00             අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 699,545.00         100% I 100%

H88141208050 12/28/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ජා ඇල 

Oව)දම i Tෙගෝධාරාම මාවෙ� චෙලෝ =ංෙඤෝ 

මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� මා_ගෙ� .RN ක� 

4 K .තැ) <3ම

137,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%ලං...ම
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()*+මා

A88183108051 12/31/2018

ජා ඇල නගර සභා ෙගොඩනැ¨�ෙ� �6� ෙපොR 

වැ=<�ය අ��වැ@යා <3ම

345,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 339,528.33         98% I 100%

U88183108052 12/31/2018

ජා ඇල ෙපොR ෙවළඳෙපොෙල6 �6� වැ=<�ය 

සංව_ධනය <3ම

174,493.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 144,455.04         83% I 100%

H88183108053 12/31/2018

ජා ඇල නගර සභාවට අය� ඉä.�ය ෙපර 

පාසෙ� ආරKkත බැ(ම ඉ�<3ම

241,470.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 236,199.63         98% I 100%

A88183108054 12/31/2018

ජා ඇල නගර සභාවට අය� ඉä.�ය ෙපර 

පාසෙ� ආරKkත බැ(ම ඉ�<3ම- 2 අ�යර

274,029.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 266,633.62         97% I 100%

G88133109001 9/12/2018

�Kඕ.ට අපRව� කළමනාකරණ ව�ාපෘ�ෙ� 

කට¶+ සඳහා ෙçරලයK ලබා^ම

295,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 295,000.00         100% I 100%

H88141209002 2/21/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ව�තල 

Å���ය ගැ�� මාවෙ� Uණෙසේන ප�මෙJ 

මා_ගයට අව6රව පව�න .RN ක�ව .තැ) 

<3ම

68,500.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 68,344.00           100% I 100%

H88183109003 12/11/2018

ව�තල පාෙ-hය සභාව ස+ දැල+ර ෙපර පාසල  

සදහා  ෙගොඩනැ¨�ලK ඉ�<�ම

983,114.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 983,113.43         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88183109004 2/22/2018

ව�තල මාෙබෝල නගර සභාවට අය� ෙපර පාසල 

සහ �වා dර]( මධ�ස්ථානයK ආර(භ <3ම 

සඳහා ෙදමහ� ෙගොඩනැ¨�ලK ඉ�<3ම - අ�යර 

1

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල නගර 

 සභාව 1,500,000.00      100% I 100%

U88152309005 4/4/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙහොරෙප ගැ�� 

ෙවොNෙබෝ� ��ය අසල ඇ� ෙබෝගහව�ත ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 499,935.88         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

U88152309006 5/3/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ]�]ලාව සé( ෙටරස් 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 499,455.30         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

U88152309009 5/9/2018

ව�තල ප.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙහේ<�ත අ�.ස් ව�ත" 

ෙවො)ඩ_ පා_K ෙ�)  " ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 499,480.00         100% I 100%

U88152309010 5/9/2018

ව�තල පා.ස.ට අය� උස්වැටෙකgයාව ෆා�මා 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 300,000.00         60% I 100%

N88133709011 9/19/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ�  

ෙකරවල��ය .ද�ාෙලෝක මහා .ද�ාලෙය6 �K 

ෙරෝපණ වැඩසටහ) පැවැ�nම.

30,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 30,000.00           100% I 100%

U88152309012 7/9/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� මහව�ත 

වටර[( ෙපොR මා_ගෙ� ෙකොටසK සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 500,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152309013 12/31/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� DwRගම 9 වන ෙපොR 

ප�මග සංව_ධනය <3ම

487,755.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 487,754.82         100% I 100%

U88152309014 7/18/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ප��ගම ඔ�වැ�ල 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U88152309015 7/18/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ජයව_ධන ෙපෙදස ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 500,000.00         100% I 100%

U88152309016 12/11/2018

ව�තල න.ස.ට අය�  චැප� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

444,040.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල නගර 

 සභාව 444,039.72         100% I 100%

N88133709017 7/26/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ව�තල 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� මහබාෙJ 

ගාමෙ� නවෙලෝක වැNසර ®ඩාංගනය වටා  

බÅවා_kක සහ ෙ-�ය ශාක ෙරෝපණ වැඩසටහ) 

=R<3ම. 30,000.00               ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 29,160.00           97% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

U88152309018 7/26/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ග�උ©�ට පරාකම 

ෙපොR පාර ෙබෞ-ධාෙලෝක .හාරය අසල පධාන 

මා_ගෙ� කා�ව ඉ�<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 499,476.59         100% I 100%

U88152309019 7/26/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ග�උ©�ට ග(��ල 

පධාන මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 999,733.79         100% I 100%

ව�තල   පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152309020 10/12/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ඉ-දම�ව�ත =ට 

ච)ද=� ෙපොR ප�මග දKවා �ෙවන පධාන 

කා�වඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 999,474.89         100% I 100%

H88183110001 12/28/2018

කැ)දNය-ද පා�ව ආදාහනාගාරෙ� වාහන 

නැව+( ස්ථානය ස6ත ERල සකස් <3ම

2,833,852.00          ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,833,851.99      100% I 100%

U88152310002 9/14/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� නාරංවල ෙස�=� උයන 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

496,141.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,140.84         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

U88152310003 9/14/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙගෝනෙහේන dbව පනා)R 

මාවෙ� ෙසෝම=� මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

490,176.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 490,175.13         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

U88152310005 9/14/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� රාගම, ෙ�ව�ත, 

කැ)දNය-ද පා�ව, අ)නා=ව�ත අංක 624/9 

N�නෙ� ප�ංI �.වFරා රම4 ඇ)තO 

මහ�EයෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම 497,221.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

U88152310006 9/14/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බN.ල, එKස�ගම,අංක 

4/148 N�නෙ� ප�ංI මර� .කමආරHI 

මහතාෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR මා_ගෙ� 

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

498,951.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,950.33         100% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

U88152310007 12/11/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� වැN��ලෑව රාගම 

පධාන මා_ගෙ� ෙපොR  අ+� මා_ගයK වන 

ෙමෝල පාෙ_ ෙකළවර පැ� බැ(ම සංව_ධනය 

<3ම

467,354.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 467,353.75         100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

මහර  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152310008 9/14/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� මහර බ)ධනාගාරයට 

යාබද සදහ( මාවෙ� ෙපොR අ+� මා_ගෙ� පහළ 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

494,085.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 494,084.00         100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

U88152310009 5/24/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� උස්ව�ත පාෙ_ පළ�ව 

හ�වන කඩය අසN) ඇ� මා_ගෙ� ඉ���ට 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

750,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 590,375.00         79% I 100%

U88152310010 12/28/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙනො.387/8-1 i ජය)� 

මාවත,අKබ_ ට[),ව�තල ප�ංI s.ê( 

මහතාෙJ Oවස ඉ���ට ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

598,446.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 598,445.88         100% I 100%

U88152310011 8/7/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාසයට අය� හැවOවල 

.හාරය �6� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 999,790.38         100% I 100%

U88152310012 8/7/2018

මහර ප.ෙ�.ෙකො.ට අය� ෙකොරෙගොඩ ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 999,790.38         100% I 100%

N88152310013 12/31/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� වැN��ලෑව H.P.T. 

Oවාස සංá_ණයට �.ෙසන පළ� පධාන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

496,619.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,618.04         100% I 100%

N88152310014 12/28/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකො.ට අය� වැN��ලෑව H.P.T. 

Oවාස සංá_ණයට �.ෙසන පළ� පධාන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම - 2 අ�යර

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 491,131.00         98% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88183111001 9/17/2018

ෙදො(ෙප  පාෙ-hය සභාවට අය� ෙදො(ෙප ෙපර 

පාසල සඳහා නව ෙගොඩනැ¨�ලK ඉ�<3ම

2,110,191.00          ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,110,190.98      100% I 100%

U88152311002 4/4/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ�රාෙගොඩ, ගැටක)ද 

 ෙවද ෙපොR මාවත ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,281.74         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

U88152311003 12/31/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� නාර(ෙපොල ප)සල 

ඉ���ට ඇ� පජා ශාලාව අසල ඇ� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

491,433.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 491,432.18         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

U88152311004 8/1/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙදමළගම පජා ශාලාව 

අසN) ෙව)ෙ-=ව�තට  යන ෙපොR  මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,976.15         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

U88152311005 10/3/2018

ෙදො(ෙප පාෙ-�ය සභාවට අය� ඉ)ෙදොල��ල 

ෙදවට ෙපොR මා_ගය ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

966,670.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 966,669.62         100% I 100%

U88152311006 12/31/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� අ�ෙහේන 

�)නල)දව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

275,462.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 275,461.52         100% I 100%

N88133711007 7/26/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ෙදො(ෙප 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  392/f 

නැx)ෙගො�ල ද]ණ ගාමෙසේවා වසම +ළ  

ෙ-�ය, බÅවා_kක ශාක ෙරෝපණ වැඩසටහ) 

=R<3ම. 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 25,000.00           83% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88141212001 12/5/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

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

H88183112002 2/22/2018

මාෙකොළ බÅකා_ය ෙගොඩනැ¨�ල වැඩ අවස) 

<3ම සඳහා

6,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 6,000,000.00      100% I 100%

U88152312003 12/11/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බටල)ද ෙස�=� 

ෙපොRමාවත සංව_ධනය <3ම

392,851.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 392,850.64         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

U88152312004 12/11/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බ�ගම බ�ක)ද පාෙ_ 

ෙපොR අ+� මා_ගය සඳහා කා�වK ඉ�<3ම

398,820.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

U88152312005 4/4/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බ�ගම ප)සල පාෙ_ 

පාNත මහතාෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 199,620.45         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H88141212006 12/5/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

19,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 18,915.00           100% I 100%

N88133712007 8/6/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ�  ¦යගම 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� බÅවා_kක ශාක 

සහ ඔd පැල ෙරෝපණය <3ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 30,000.00           100% I 100%

¦යගම  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88141213001 2/21/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැළ4ය, ෙප�යෙගොඩ, මාවැ�ල පාර, 21 

ප�මග, අංක 194/4  දරණ ස්ථානෙ� 

ෙK.ආ_.Uණෙසේන මහතාෙJ Oවස ආස)නෙ� 

ඇ� .RN සැප¶ම .තැ) <3ම 29,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 28,952.00           100% I 100%

A88183113004 12/11/2018

කැළ4ය, Å���ය ෙපොR dසාන µEෙ�  නව 

ආරKkත වැට ඉ�<3ම

982,769.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 982,768.47         100% I 100%

N88133713005 7/26/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� කැළ4ය 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� හxනාග� 

ගාමෙසේවා වස( +ළ ෙ-�ය, බÅවා_kක ශාක 

ෙරෝපණ වැඩසටහ) =R<3ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 30,000.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U88152321001 11/15/2018

ෙකොළඹ 12, අKබ_ ප�මග ෙනො.32 ව�තට 

�.ෙසන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

251,155.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 251,153.95         100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

U88152321002 10/15/2018

ෙකොළඹ 10, මා�ගාව�ත, මැද ෙකොළඹ රණ=ංහ 

ෙපේමදාස අ�ස්මරණ ෙරෝහෙ�  ෙපොR �.d(  

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

497,585.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

U88152321003 4/20/2018

ෙකොළඹ 12 ]මාර ෙදොර�ව, ෙදොළහව�ත ෙපොR 

පාර සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,880.30         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

U88152321004 11/15/2018

ෙකොළඹ 12, අoR� හ�p n�ෙ� අංක 74 ව�තට 

�.ෙසන ෙපොR අ+� මා_ගය දැනට �ෙබන 

ෙකො)®Q තQ�ව ඉව�ෙකොට කා� ප-ධ�යද 

සමග සංව_ධනය <3ම

352,595.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 352,591.40         100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152321005 11/15/2018

ෙකොළඹ 12,EරාOයා n�ය අංක 251 ව�තට 

�.ෙසන ෙපොR අ+� මා_ගය දැන �ෙබන 

ෙකො)®Q තQ�ව ඉව� ෙකොට සංව_ධනය <3ම

463,830.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 463,827.70         100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N88183121007 10/15/2018

ෙකොළඹ 12]මාර ෙදොර�ව, ෙදොළගහව�ත ෙපොR 

වැ=<� පහdක( සංව_ධනය <3ම

495,925.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 495,921.80         100% I 100%

U88152321008 8/7/2018

ෙකොළඹ 15, මාද(��ය පාර 162/242 Oවස 

අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 999,078.00         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

H88141221009 7/26/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

200,000.00             පා.ෙ� ලං...ම 197,133.28         99% I 100%

U88152321010 11/15/2018

ෙකොළඹ 12 අo� හ�p n�ෙ� අංක 84 ව�තට 

�.ෙසන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

162,955.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 162,951.75         100% I 100%

N88183122003 4/11/2018

ෙකො�කාව�ත ��ෙ��යාව පාෙ-hය සභාෙ� 

සභා ශාලා ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ (අ�යර 1)

3,000,000.00          ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 3,000,000.00      100% I 100%

G88133122005 9/12/2018

ෙකො�කාව�ත පාෙ-�ය සභාව සඳහා ටැKට_ 

ය)තයK( ෙçලරය ස6ත) ලබා^ම

1,105,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 1,105,000.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88183122006 7/18/2018

ෙකොෙලො)නාව නගර සභාෙ� නව සභා %ස්n( 

ශාලා ෙගොඩනැ¨�ල ඉ� <3ම - අ�යර 1

8,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො)නා

ව නගර සභාව 8,000,000.00      100% I 100%

N88133122007 7/20/2018

ෙකොෙලො)නාව සහ ෙකො�කාව�ත පළා� පාලන 

බල පෙ-ශය)6 �රන අපදව� කළමනාකරණය 

සඳහා පජාව ෙවත ෙකො(ෙපෝස්Q බx) ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

U88152322008 12/31/2018

ෙකො�කාව�ත ��ෙ��යාව පාෙ-hය සභාවට 

අය� බැ)@යාව�ත ෙදපලෙගදරව�ත පාර ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

1,372,600.00          ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 1,372,597.24      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152322009 11/16/2018

ෙකො�කාව�ත ��ෙ��යාව පාෙ-�ය සභාවට 

අය� ෙකො6ලව�ත ෙන�( උයන මාවෙත6 

පළ�වන ෙපොR ප�මග සංව_ධනය <3ම

323,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 301,972.50         93% I 100%

H88152322010 12/31/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට 

අය� ෙමෙගොඩ ෙකොෙලො)නාව ගාමෙසේවක 

ව�ත ෙපොR මා_ගය අවස) ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම.

2,999,032.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,999,032.00      100% I 100%

N88152322011 12/31/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට 

අය� ෙමෙගොඩ ෙකොෙලො)නාව ගාමෙසේවක 

ව�ත ෙපොR මා_ගය අවස) ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම. -2 අ�යර

256,190.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 256,189.63         100% I 100%

U88152322012 12/31/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� වැ�ල(��ය ෙසේදව�ත =�පාල �ං+ මාවත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

1,003,949.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,003,949.00      100% I 100%

සභාප�, අපදව� කළමනාකරණ අ කා�ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88152322014 12/31/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� වැ�ල(��ය ෙසේදව�ත =�පාල �ං+ මාවත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම -2 අ�යර

110,395.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 110,394.57         100% I 100%

U88152323001 12/21/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ මහ නගර සභා �මාවට 

අය� පරණ ෙකොQටාව පාර ඇ��ෙදOය 

මංස)�ෙ� =ට මහරගම මා_ගෙ�01 වන ෙපොR 

අ+� මා_ගය ඉ)ට_ෙලොK ග� අ�ලා 

සංව_ධනය <3ම 1,236,252.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,236,251.78      100% I 100%

U88152324001 12/21/2018

ක©ෙවල මහ නගර සභාවට අය� අ+�¨�ය 

බK�ගහ පාෙර) ඩo.එස.්ෙපෙ_රා මාවතට 

හැෙරන ස්ථානෙ� පව�න ෙපොR පහdක( ඉඩෙ( 

%ඳ[( බැ(ම ඉ�<3ම

543,606.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 543,605.18         100% I 100%

U88152324003 12/29/2018

ක©ෙවල ම.න.ස. අය� නැෙගන6ර ෙහෝක)දර 

ෙ�රගල මාවත dRd ප�� පැ� කා� දමා 

සංව_ධනය <�ම

489,650.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 489,649.64         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

U88152324004 8/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ෙහෝක)දර 

ද]ණ සම¨ මාවත, ෙකො�.) ෙපෙ_රා ෙපොR 

මා_ගෙ� ෙවල ආ¥ත පැ� බැ(ෙ( ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 93% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

U88152324005 12/29/2018

ක©ෙවල ම.න.ස. අය� ෙකොස්ව�ත ෙ-වාල 

පාෙ_ ප��O ෙ-වාලය අසN) ඇ� ෙපොR පාර 

සංව_ධනය <3ම

493,770.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 493,770.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

U88152324006 10/15/2018

ක©ෙවල ම.න.ස. අය� ෙකොතලාවල පQ�යව�ත 

පාෙ_  අංක 240/b දරණ  Oවස �6� ෙපොR පාර  

සංව_ධනය <�ම

387,890.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 387,877.93         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152324007 4/9/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ�  වැN6ඳ 492/2 

දරණ Oවස අසN) යන මා_ගය ඉ)ට_ෙලොK 

ග� අ�ලා සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 993,685.23         99% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

U88152324008 5/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� නවග�ව ද]ණ 

මහව�ත මා_ගය ආර(භෙ� =ට වස)� ]මා� 

මහ�EයෙJ Oවස අසල දKවා ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 496,910.80         99% I 100%

U88152324009 5/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ෙකොරෙතොට 

ස�පකාර මාවත 331/K Oවස අසල =ට 331/N 

Oවස අසල දKවා ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 449,975.00         90% I 100%

N88141224010 5/11/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

තලංගම,තලංගම උ+ර අංක 371/V  N�නෙ�  

ඒ.f..ශාකා මහ�EයෙJ Oවස යාබද ඇ� .RN 

ක�ව .තැ) <3ම

18,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 17,507.98           97% I 100%

N88141224011 5/11/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකොස්ව�ත, ශා)� මාවත, අංක 146 N�නෙ� 

එH.f.ජය)ත මහතාෙJ Oවස යාබද ඇ� .RN 

ක�ව .තැ) <3ම

23,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 22,575.42           98% I 100%

N88141224012 5/11/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

තලංගම බ�තර��ල අංක 16/8/1/ඒ  ෙසෝමාවÝ 

ෙපෙ_රා මහ�EයෙJ Oවස යාබද ඇ� .RN 

ක�ව .තැ) <3ම

29,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 28,646.60           99% I 100%

U88152324013 12/21/2018

ක©ෙවල මහනගර සභාවට අය� මාලෙo - 

ක©ෙවල පධාන මා_ගෙය) ආර(භ වන 

ගැ��Dර 1 වන ෙපොR මා_ගය කාපQ අ+රා 

සංව_ධනය <3ම -  අ�යර 1

3,936,080.00          ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 3,936,078.18      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152324014 8/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� 

U�ෙJව�තඅ+� මාවෙ� 442/12,N�නය දරණ 

Oවස අසN) ඇ�  ෙපොR අ+� මා_ගය කා�වද 

ස6තව සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

U88152324015 6/22/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� 250/5E ඉහළ 

ෙබෝE�ය, කෑරගල මාවත ක©ෙවල යන N�නය 

දරණ  Oවස ඉ����) ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 499,775.00         100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

U88152324016 12/28/2018

ක©ෙවල මහ නගර සභාවට අය� මාලෙo - 

ක©ෙවල පධාන මා_ගෙය) ආර(භ වන 

ගැ��Dර 1 වන  මා_ගෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

කාපQ අ+රා සංව_ධනය <3ම

1,991,281.00          ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 1,991,280.70      100% I 100%

H88141224017 7/26/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

20,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 19,765.16           99% I 100%

N88183125001 2/28/2018

මහරගම නගර සභාවට අය� ප��ව 

ගැ(බ_Jව�ත පජා ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ  Oම 

<�ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,000,000.00      100% I 100%

N88183125002 10/15/2018

මහරගම නගර සභාවට අය� මා]�ර dසාන 

µEය සංව_ධනය <3ම

1,495,235.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,495,233.88      100% I 100%

N88183125003 4/11/2018

මහරගම නගර සභාවට අය� පැ�Nයාන උද�ාන 

පාර �ඩාගංණෙ� වැඩ Oම <3ම

1,250,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,250,000.00      100% I 100%

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152325004 10/15/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

තලව+ෙගොඩ ෙහෝක)දර පාර, ශා)�Dර 4 වන 

ප�මග කාපQ අ+රා , කා� ප-ධ�යද සමග 

සංව_ධනය <3ම

3,499,875.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,499,870.37      100% I 100%

U88152325006 12/21/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ගංෙගොඩ.ල 

රබ_ව�ත පාෙ_ පළ� වන ප�මෙJ අංක 140 

දරණ Oවස අසN) ඇ� ෙපොR අ+�  මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

463,600.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 463,599.58         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

U88152325007 4/4/2018

මහරගම නගර සභාවට අය� පග� මාවත "ර�න 

කඩය" අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

U88152325008 4/4/2018

මහරගම නගර සභාවට අය�  ප)O��ය පග� 

මාවෙ�  ෙපොR පළ� ප�මග සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 500,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H88141225009 10/26/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( ලාÖ 

 Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

18,400.00               පා.ෙ�

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 18,400.00           100% I 100%

H88141225010 4/23/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

තලව+ෙගොඩ ෙබෝ රාජ මාවෙ� අ+� මා_ගය 

ෙකලවර දKවා ෙතකලා .RNය ලබා ගැTම

473,000.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 472,633.27         100% I 100%

U88152325011 5/3/2018

මහරගම නගර සභාවට අය�, මහරගම 

ෙව�=�Dර i අ�යර ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස් 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 500,000.00         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

මහරගම නගරසභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152325012 5/3/2018

මහරගම නගර සභාවට අය�, උඩහ��ල 525/B 

බට6ර ගාම Oළධා_ වසෙ( ජය පාෙර) පෙ�ශය 

ලබන උඩහ��ල යාය ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය 

<�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 200,000.00         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N88133725013 8/1/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ�  මහරගම 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� �K ෙරෝපණ 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 15,000.00           100% I 100%

U88152325014 10/15/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

.ෙ�කාරාම පාෙ_ ව�පන(  අංක 211/67 Oවස 

දKවා [ ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

525,670.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 525,667.03         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152325015 10/15/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

මාලප�ල ගල.ල පාෙ_ ව�පන( අංක 65 Oවස 

අසN) යන ෙපොR අ+� මා_ගය (ෙයෝFත 

රණ.� ජයල� මාවත) සංව_ධනය <�ම

241,280.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 241,276.56         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152325016 10/15/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

මාලප�ල ගල.ල පාෙ_ රජ මාවත ඉ����) 

ඇ�  ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

314,415.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 314,410.36         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152325017 10/15/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

තලප���ය පාර ෙසවන හාpෙවයා_ අසල ෙපොR 

අ+� පාෙ_ කා�ව සැක=ම

482,810.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 482,808.58         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152325018 12/29/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ෙෆොKම) ෙපෙදස ව�පන( අංක 115/6  දරණ 

Oවස අසල දKවා  ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය 

<�ම

436,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

මහරගම නගරසභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152325019 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

පැ�Nයාන පාෙ_ වල�ව�ත ෙපොR පාර 

සංව_ධනය <�ම

1,050,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,050,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152325020 6/22/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ව�ෙ� ෙගදර පාර  ෙපොR පළ� ප�මග 

සංව_ධනය <�ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,500,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

A88183125021 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ප��ව, ච)දන උද�ානෙ� අ�ණ 

පජාමlඩලෙ� ෙතමහ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

998,855.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 998,854.93         100% I 100%

A88183125026 12/10/2018

මහරගම නගර සභාවට අය� ඉඩෙ( �6� 

E�හාන .ෙ�කාරාම ව�ත පජාශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 956,824.68         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152325027 12/29/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ෙහේනෙගදර පාර, 22 කහටගස් පාර 

(ෙව)ෙ-=ව�ත) අබල)[ ෙපොR පාර කා� 

ප-ධ�යද ස6තව සංව_ධනය <�ම

495,080.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 495,080.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

U88152325028 12/31/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ගල.ල වෑකඩ පාර, සමෘ-  මාවත ෙපොR අ+� 

මා_ගය (s. ඩo. මහතාෙJ Oවස අසN) යන 

මා_ගය) සංව_ධනය <�ම

172,872.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 172,871.99         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

U88152325029 12/29/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ගල.ල වෑකඩ පාර, වෑකඩ මාවත (NයනෙJ 

මහතාෙJ Oවස අසN) යන) ෙපොR මා_ගය  

සංව_ධනය <�ම

293,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 292,820.98         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88141225030 8/14/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මා�ෙවල =�පාDර මා_ගෙ� .RN ක�ව .තැ) 

<3ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 24,994.00           100% I 100%

U88152325031 12/31/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

මා�ෙවල =�පා පාර ෙපොR මා_ගය පැ�බැ(මද 

ස6තව සංව_ධනය <3ම.

1,887,298.00          ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152325032 12/29/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ව�ෙ�ෙගදර ගාෙ◌මා◌්දය මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස 

කා� ප-ධ�යද ස6තව සංව_ධනය <3ම

345,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 344,677.71         100% I 100%

U88152326001 12/31/2018

ර�මලාන ද ෙසේර( පාෙ_ අංක 26 OවසඅසN) 

ඇ� අංක 26/11, íග_ �H ෙහෝටලය සහ ම[)Q 

ෙo ෙහෝටලය �6ටා ඇ�  ෙපොR අ+� මා_ගය  

සංව_ධනය <�ම

794,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙද6වල 

ග�<ස්ස මහ 

නගර සභාව 793,043.23         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

N88133726002 9/7/2018

+� ඉdර වැඩසටහන යටෙ� ර�මලාන 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� බට6ර 

ර�මලාන ගාම ෙසේවා වසම +ළ �Kෙරෝපණ 

වැඩසටහ) �යා�මක <3ම

30,000.00               අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 30,000.00           100% I 100%

U88152328002 10/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ�, ද]� 

ෙමොර���ල අංක 39 ෙමලO සැ�) අසN) 

ඇ� ෙපොR මා_ගය ෙකො)�Q ග� අ�ලා 

සංව_ධනය <�ම

965,020.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 965,017.98         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N88133728003 12/6/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ�  ෙමොර�ව 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� උයන ද]ණ 

වසෙ( �නාව �ස්*K ෙරෝහෙ� මාන=ක 

සායනය අවට බÅවා_kක, ෙ-�ය ශාක හා ඔd 

පැල =�nෙ( වැඩසටහ) පැවැ�nම. 17,050.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 17,050.00           100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

මහරගම නගරසභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88133129001 12/14/2018

කැස්බෑව නගර සභා බල ෙප-ශය +ළ අපRව� 

කළමනාකරණය සඳහා ෙකො(ෙපෝස්Q බx) 

ලබා^ම

496,510.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 496,510.00         100% I 100%

A88183129002 12/31/2018

ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභාවට  අය� ක�වාවල 

dසාන µEය අ��වැ@යා <3ම.

469,050.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 446,023.18         95% I 100%

A88183129003 2/28/2018

ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභාවට  අය� ෙ�රහැර 

dසාන µEය අ��වැ@යා <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 400,000.00         100% I 100%

N88183129004 12/21/2018

ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභාවට  අය� ��ෙවන 

පාර The finance ම¯) අ�ෙබR( කළ ඉඩෙ( 

නගර සභාවට අය� ෙපොR ඉඩම වටා වැට ඉ�කර 

ෙJQ�ව ෙය^ම.

299,982.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U88152329006 10/15/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ජ�රNය වැව 

ඉහල පාර නාගහව�ත ඉඩමට යන ෙපොR පාර 

සංව_ධනය <�ම

561,300.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 561,293.24         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

U88152329007 12/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ෙබොරලැස්ග�ව 

අෙoර�න මාවත ෙදවන ෙපොR ප�මග  

සංව_ධනය <�ම

484,255.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 484,253.43         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

U88152329009 12/29/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ�  ෙබෝ])දර 

කර�යාන මාNකාරාම ප)සල අසN) ඇ� ෙපොR 

අ+� මා_ගය, ෙබෝ])දර පාෙ_ �මා මාලකය 

දKවා ෙකො)ක� අ+රා  සංව_ධනය <�ම

375,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 363,242.27         97% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152329010 10/15/2018

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� වෑවල සමරෙකෝ) 

ව�ත 3 වන ෙපොR ප�මග   සංව_ධනය <�ම

433,640.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 433,639.60         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

U88152329011 12/21/2018

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� ගෙ)ව�ත 

ෙ-වාලය ඉ���ට ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය   

සංව_ධනය <�ම

483,695.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 483,693.37         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

U88152329013 10/15/2018

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� ඇර�වල nෙරෝධාර 

මාවෙ� අවසාන ෙකොටෙසේ ෙපොR අ+� මා_ගය 

ෙකො)�Q <�ම

389,625.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 389,620.88         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

G88133129014 4/11/2018

කර�යාන ව�ාපෘ�ය සඳහා  D6 ෙඩෝස_ 

ය)තයK ලබා^ම

9,100,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 9,100,000.00      100% I 100%

U88152329015 10/15/2018

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� මඩපාත පාර 

ෙකොළ�)න කා_¨�ස් òp =� අසල ගෙ/� 

වල�ව�ත ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

387,135.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 387,133.68         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N88183129017 5/16/2018

ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභාවට අය� 

ෙබොරලැස්ග�ව ෙපොR dසානµEය  සංව_ධනය 

<3ම

816,725.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 816,725.00         100% I 100%

N88133729018 8/1/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� කැස්බෑව 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� �K ෙරෝපණ 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

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



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152329019 6/22/2018

ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභාවට  අය� මා_ග අංක 

120 බස් මා_ගෙ� අ+� මා_ගයK වන =�ම� 

උයන ෙපොR මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<�ම

820,200.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 820,200.00         100% I 100%

U88152329021 12/21/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

බටකැ�තර උ+ර i Fනරතන මාවත ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

486,417.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 486,416.40         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152329023 12/21/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

මා.�තර උ+ර ගාම Oලධා� වසෙ( 7 වන 

ප�මග ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

493,145.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 493,143.96         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H88141229024 12/24/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය(ලාÞ 

Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

40,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 37,830.32           95% I 100%

U88152329025 10/19/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

කැස්බෑව ඉd�Dර ෙපොR මා_ගෙ� ආර(භක 

ෙකොටස තාර ෙයොදා සංව_ධනය <3ම.

936,915.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 716,825.52         77% I 100%

H88134229026 11/16/2018

පැලැ)ව�ත, ෙගොරක��ය , 1 වන ප�මෙJ 

ඉ�� ෙකොටස සඳහා පාTය ජලය ලබා^ම

76,127.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 76,127.00           100% I 100%

N88133129027 11/23/2018

මාලT wල�=ංහල මාවෙ� ස(ප� �යස µEෙ� 

ඝන අපදව� ෙව) <3ම සඳහා ම©වK (Hut) ඉ� 

<3ම.

270,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 267,808.63         99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88152329029 12/11/2018

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� පැලැ)ව�ත, 

ෙගොරක��ය 1 වන ෙපොR ප�මෙJ Oවාස සඳහා 

ජල ස(බ)ධතා ලබා^ම ෙහේ+ෙව) හාOවන 

මා_ගය ප�සංස්කරණය <3ම

12,816.00               ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                      0% O 0%

H88141230001 12/5/2018

ෙකොQටාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙපො�ගස්ඕ.ට, =යඹලාෙගොඩ,ෙදOය පාර අංක 

147/1 s.ඩo.රාජපKෂ මහ�EයෙJ Oවස අසල 

ඇ� .RN %හැ) .තැ) <3ම

33,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 32,813.64           99% I 100%

N88183130002 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය� අරNය 

ලෑ)pස් ෙපොR පහdක( ඉඩෙ( �6� ®ඩා 

��ෙ� සංව_ධන කට¶+ <3ම

1,973,030.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 1,973,026.85      100% I 100%

A88183130003 10/15/2018

ෙහෝමාගම .�ෆp ෙසේනනායක ®ඩාංගනෙ� 

ඉ��පස වැට  න.කරණය <3ම

1,991,685.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 1,991,680.18      100% I 100%

N88183130004 12/21/2018

ෙහෝමාගම .�ෆp ෙසේනනායක ®ඩාංගනෙ� 

වැ=<� ප-ධ�ය සෑ^ම

1,920,410.00          ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U88152330005 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය� �ෙගොඩ 

ආ�ගල පාෙ_ මහව�ත ෙපොR පාර සංව_ධනය 

<�ම.

410,540.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 410,537.40         100% I 100%

U88152330009 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය� වෑක)දව�ත 

පාර පැ� බැ(ම සංව_ධනය <3ම - 2 වන අ�යර

1,483,210.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 1,483,206.38      100% I 100%

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
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�යා�මක 
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152330010 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

<�ව�+©ව අඹගස්හ)�ය පග� මාවත මැද 

êබ) මාවත ආර(භ වන ස්ථානෙ� =ට ඉ��යට 

සංව_ධනය <�ම

496,425.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 496,424.87         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

U88152330011 12/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය සභාවට අය�  

අ(බල)ෙගොඩ, අ�ෙබෝගහව�ත É) n� 

ව�ෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය 

<�ම

493,808.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 493,807.22         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U88152330012 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය සභාවට අය�  මාRලාව උ+ර 

 �NC ෙපොR මාවෙ� ඉහළ ෙකොටස සංව_ධනය 

<�ම

497,325.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 497,324.92         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

U88152330013 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය සභාවට අය�  ]�ගල-

අ��ව  ෙපොR පාෙ_  ෙකොටසK සංව_ධනය <�ම

469,065.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 469,062.58         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

U88152330014 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය� <�ව�+©ව, 

ග�ක)ද පාර, වාසනා උයන 5 වන ප�මග 

සංව_ධනය <3ම

497,740.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 497,738.90         100% I 100%

H88141230015 4/23/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�Kම�ගම     .ජයDර මා_ගෙ� 

හබ)ෙහේනව�ත අංක 765/s 9 ස්ථානෙ� ඇ� 

.RN ක�ව .තැ) <3ම

94,000.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 93,975.50           100% I 100%

U88152330016 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ�  ක[) 

කස)Q ව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

498,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%ෙහෝමාගම පා.ස.
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()*+මා

U88152330017 5/23/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ� �යගම 

DංI �කලාන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 495,355.90         99% I 100%

A88124130018 5/30/2018

ෙහෝමාගම ඉ�ලක)ද i ස(w-  .හාරෙ� 

�යගැටෙපළ සැක�ම - අ�යර ii

812,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 162,400.00         20% H 100%

U88152330019 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

�ෙගොඩ උ+ර ගාම Oලධා� වසෙ( ආ�ගල පාර 

සං6ඳ ළමා Oවාසය අසN) ඇ� ෙපොR පාර 

සංව_ධනය <�ම

248,155.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 248,150.05         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152330020 6/22/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

වට%ක ද]ණ ¦ලැK ප_� ස්ෙQQ 6  4වන ෙපොR 

ප�මග සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 376,364.77         94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152330021 12/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

නැෙගන6ර ෙහොරගල හ�බරාව ව ක)ද   ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

297,435.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 297,434.47         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152330022 6/22/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

�ෙගොඩ උ+ර ගාම Oළධා� වසෙ( 

�ෙගොඩෙද4ය 9 වන ප�මෙJ පළ� ෙපොR හරස් 

පාර සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 299,901.29         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152330023 6/22/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

වට%ක උ+ර රජව�ත ෙපොR පාර සංව_ධනය 

<�ම

350,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 337,186.08         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා
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��ය�

�ල� 
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()*+මා

U88152330024 12/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ඕ.�ගම ගාම ෙසේවා වසෙ( ස්ව_ණාන)ද 

ෙපෙදස    ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

299,010.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 299,007.61         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152330025 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

පාන�ව ගාමෙසේවා වසෙ( එ��=ංහ මාවෙ� 

සමෘ-  ෙපොR මාවත  සංව_ධනය <�ම

231,020.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 231,015.88         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

U88152330026 10/15/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

වට%ක ද]ණ ගාමෙසේවා වසෙ( වැවෙහේන ෙපොR 

පාර සංව_ධනය <�ම

346,040.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 346,036.01         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

A88183130027 6/22/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ඕ.�ගම ගාමෙසේවා වසෙ( නාම� උයන 

පජාශාලාෙ� ඉ�� ෙකොටස ඉ�<�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 500,000.00         100% I 100%

U88152330028 12/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

<�ව�+©ව �යගම පධාන මා_ගෙ� =ට ¥ 

ධ_මාරාම උපා=කාරාමය අසN) යන ෙපොR 

මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

779,464.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 779,463.79         100% I 100%

H88134230029 7/26/2018

ෙහෝමාගම අංක 450 බටවල n.=�ෙසේන ෙපෙ_රා 

මාවෙ� �6� ෙදවන මාවත සඳහා ජලය ලබා^ම

99,753.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 99,752.65           100% I 100%

N88133730033 7/30/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ෙහෝමාගම 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� හxනාග� ගාම 

Oලධා3 වස( +ළ බÅවා_kක සහ ෙ-�ය ශාක 

ෙරෝපණ වැඩසටහ) =R <3ම.

30,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 
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()*+මා

U88152330034 12/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

හ�බරාව ව ෙපොR මා_ගෙ� උඩ  හා යට ෙකොටස 

ඇ+ල�ව  මා_ගය සංව_ධනය <�ම

1,897,580.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 1,897,579.93      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H88134230035 8/8/2018

ශා)තාෙලෝකගම ජයග� මාවත 2වන ප�මග 

සඳහා පාTයජල පහdක( ලබා^ම

95,466.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 95,465.78           100% I 100%

U88152330036 12/31/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

වට%ක ඉd� උයන Oවාස අංක 5/33 =ට 41/33 

දKවා ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

199,041.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 199,040.76         100% I 100%

S88134230037 9/5/2018

ෙහෝමාගම හබරකඩ වෑක)ද පාර සහ වැෙ�ව�ත 

මා_ගෙ� ජනතාව සඳහා පාTය ජලය ලබා^ම

649,051.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 649,050.27         100% I 100%

U88152330038 9/11/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

හබරකඩ වෑක)ද මා_ගෙ� Oවාස සඳහා ජල 

ස(බ)ධතා ලබා^ම ෙහේ+ෙව) හාOවන මා_ගය 

ප�සංස්කරණය <3ම

1,132,150.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,132,150.00      100% I 100%

U88152330039 9/11/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය� වැවෙහේන 

පෙ-ශෙ� Oවාස සඳහා ජල ස(බ)ධතා ලබා^ම 

ෙහේ+ෙව) හාOවන මා_ගය ප�සංස්කරණය 

<3ම

292,700.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 292,680.70         100% I 100%

U88152330040 10/4/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය� DwR උයන 

පළ� ෙපොR ප�මග සංව_ධනය <3ම

427,112.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 427,111.91         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152330041 10/4/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය� සඳ.මන 3 

වන ෙපොR ප�මග සංව_ධනය <3ම

434,576.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 434,575.90         100% I 100%

U88152330042 10/4/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය සභාවට අය�  

බැ)ක)ව�ත 7 වන ෙපොR  ප�මග සංව_ධනය 

<3ම

610,122.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 610,121.72         100% I 100%

H88141230043 11/1/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝමාගම මා]�ර අංක 8 එHYs Oවාස අසළ 

.RN %හැ) මා_ගය ABC  %හැ) බවට ප� 

<3ම

48,100.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88183131002 12/6/2018

�තාවක පාෙ-hය සභාවට අය� හංවැ�ල ෙපර 

පාසෙ� උ© මහෙ� පජා ශාලාව ඉ� <3ම

1,695,000.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 1,694,594.55      100% I 100%

A88183131003 4/11/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �තාගම � ගාම 

Oලධා3 වසෙ( ෙපර පාසැල ඉ���ට ®ඩා ��ය 

නnකරණය <3ම.

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 1,500,000.00      100% I 100%

N88183131004 10/15/2018

�තාවක පාෙ-hය සභාවට අය� දෙඹෝර 

Dස්තකාලෙ�  වැ=<� ප-ධ�යK ද සමග  

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

1,075,890.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 1,075,889.67      100% I 100%

U88152331005 12/21/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ�  ෙජ(ලෑ)p 

පජාශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සංරKෂණය සඳහා එයට 

��පස ඇ� ඇෙල6 පැ� බැ(ම සකස් <3ම.

975,165.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 975,162.77         100% I 100%

ලං...ම
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 
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()*+මා

H88134131006 3/7/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

432/එH ෙවර���ය පජා ජල ව�ාපෘ�ෙ� වැඩ 

Oම <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 344,928.08         86% I 100%

H88134131007 4/11/2018

අ.ස්සාෙ��ල මැ�වරණ බල පෙ-ශෙ� 442/b, 

පැ�ෙපොල ගාම ෙසේවා වසෙ( පජාජල ව�ාපෘ�ෙ� 

වැඩ Oම <3ම

260,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 249,333.75         96% I 100%

H88141231008 12/28/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 431/� 

<�ව)දල උ+ර ගාම Oලධා� වසෙ( ප^පා 

අෙනොන�ාධාර සE� පජාශාලාව සදහා .RNය 

ලබා^ම

20,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 19,475.00           97% I 100%

H88124131009 12/27/2018

අකර.ට ෙලනවර රජමහා .හාරය ආ¥තව 

සංචාරකය) සඳහා ය�තල පහdක( සංව_ධනය 

<3ම

385,289.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 385,288.60         100% I 100%

N88133731010 12/24/2018

�තාවක පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ� �ය ඇN 

අවට ප�සරය ප.තව තබා ගැTම සඳහා පජාව 

දඅ�ව� <3ෙ( Dව�  ස. <3ම

84,000.00               ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 84,000.00           100% I 100%

G88183831012 6/4/2018

�තාවකDර නගර සභාව ස+ ®ඩාංගනවල 

නඩ�+ කට¶+ සඳහා ෙලෝ) �ව_ ය)තයK 

Eල^ ගැTම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 500,000.00         100% I 100%

U88152331013 12/21/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ඉහළ ෙකොස්ගම éමා මා_ගෙ� පැර4 ෙවOෙ-= 

ඉඩෙ( ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

398,305.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 297,390.05         75% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152331014 12/31/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

6Èරල මහවලෙද4ය �ඩාංගණය ඉ���ට ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

411,076.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 411,075.04         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

A88183131016 7/3/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

+)නාන ග(මැ-ද  පජාශාලා ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� ෙකොටස ඉ�<�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 1,000,000.00      100% I 100%

U88152331017 12/21/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

අරපංගම ෙබෝ6�යාව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

409,455.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 409,454.51         100% I 100%

U88152331018 12/21/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

<�ව)දල ෙගව� ප)�ය Oවාස ෙයෝජනා 

කමෙ� පධාන පාරට අ�බ-ධ ෙපොR අ+� පාර 

සංව_ධනය <�ම

435,777.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U88152331019 12/21/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

එ�ස්ට)ව�ත පහළ ෙකොටස අංක 01 ක(ක� 

Oල Oවාසවලට යන ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය 

<�ම

247,995.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 247,993.70         100% I 100%

U88152331020 7/5/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

එ�ස්ට)ව�ත පහළ ෙකොටස නව ජනපදයට යන 

ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 250,000.00         100% I 100%

U88152331021 7/25/2018

]ම� අ◌ැ�ල �.d( මා_ගය ��සකර <3ම

243,800.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 141,504.60         58% I 100%

�තාවක නගර සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88124131024 12/31/2018

ර)�R ඇ�ලට පෙ�ශ nමට ඇ� පඤ්ඤාUල 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,963,702.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 1,963,701.82      100% I 100%

U88152332001 12/31/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට 

අය� ෙබො%�ල, ස_ප)ටg) පාර අංක 145/68, 

145/75, 145/168, 145/243, 145/246  යන  

ෙපොR අ+� මා_ග සංව_ධනය <�ම

845,201.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 845,201.00         100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

U88152332002 12/31/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

<�ළපන නාගස්ව�ත ෙපොR පාර අංක 145/124 

Oවස අසල =ට ඉ��යට  සංව_ධනය <�ම

493,930.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 493,928.25         100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U88152332003 6/22/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකොළඹ 08, ෙමොp�ෆා(, අංක 131 ජනාවාසයට 

ඇ+�වන ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,821.50         100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88134233001 5/24/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙසෝÖත 

නා6E ග(මානයට ජල පහdක( ලබා^ෙ( වැඩ 

අවස) <3ම

784,090.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 784,085.90         100% I 100%

U88152333002 12/21/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

පාRKක ]මාර මාවෙ� ඇ� ෙපොR අ+� 

මා_ගෙ� කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය <�ම

298,046.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 298,045.46         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

U88152333003 12/31/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

පාRKක අංග�ව ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

281,425.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 281,424.67         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
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 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152333004 12/31/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

��යග�ල ක)දබඩ ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

472,248.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

H88134233005 7/26/2018

පාRKක ®ඩාංගන මාවත 5 වන ෙපොR අ+� 

මා_ගෙ� Oවැ=ය) සඳහා ජල පහdක( 

ලබා^ම

 

142,083.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 142,082.59         100% I 100%

U88152333006 8/6/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

]�ගල අ� ක�ව ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 499,541.68         100% I 100%

U88152333007 12/21/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

]�ගල �ෙ)ෙතොට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

1,422,740.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 1,422,739.08      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S88133141001 12/14/2018

පානRර පාෙ-�ය සභා බල ෙප-ශය +ළ අපRව� 

කළමනාකරණය සඳහා ෙකො(ෙපෝස්Q බx) 

ලබා^ම

399,630.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 399,630.00         100% I 100%

U88152341003 4/11/2018

පානRර පා .ෙ� .ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙගොරතෙපොල මනහර ෙපෙදස මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 500,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

U88152341004 4/11/2018

පානRර පා.ෙ� .ෙකොQඨාසයට අය� ෙමොර.)න 

උපාධ� .Rහල පාර අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 500,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

�තාවක පාෙ-�ය සභාව
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 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152341005 11/21/2018

පානRර පා.ෙ� .ෙකොQඨාසෙ� වලපල පධාන 

මා_ගෙ� ගැ�� මාවත =ට මාෙන� මාවතට 

ස(බ)ධ අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

938,826.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 938,825.70         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N88141241006 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

වෑකඩ පහ)ගම අංක 284 6 චgN) රාජපKෂ 

මහ�EයෙJ Oවස අසල පධාන මා_ගෙ�  .RN 

�හැ) ප-ධ�ය .තැ) <3ම

54,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 53,990.00           100% I 100%

N88141241007 12/5/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

ත)����ල ෙ�Kකව�ත අ+� මා_ගෙ� .RN 

�හැ) ප-ධ�ය .තැ) <3ම

117,000.00             අමා.ෙ�. ලං...ම 116,816.75         100% I 100%

H88141241009 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක(  ෙකොQඨාසෙ� පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය(ලාÞ 

Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

19,000.00               පා.ෙ�

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 18,400.00           97% I 100%

U88152341010 7/20/2018

පානRර පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

පානRර එ�.ල <�ෙo�ය මා_ගෙ� ^C�කා 

මාවත සංව_ධනය <3ම

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 596,192.44         99% I 100%

U88152341012 12/28/2018

පානRර පාෙ◌-�ය සභාවට අය�  මාළ��ල 

ෙ◌ටාC ට[) පළ� �.d( මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

481,905.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 481,905.00         100% I 100%

H88141241013 7/26/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� වෑකඩ 

පහ)ගම අංක257/ඒ/3 දරණ ස්ථානෙ� ඇ� .RN 

ක�ව .තැ) <3ම

12,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 11,690.00           97% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88141241014 12/14/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙකෙස�ව�ත ෙහොෙ_+©ව  අ�ක( Oවාස 

ෙනො.25 අසල ෙපොR මා_ගයට අව6ර .RN ක� 

.තැ) <3ම

24,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 23,940.00           100% I 100%

H88141241015 8/14/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

වලාන v¦N ප�මග ෙදවන හරස් පාෙ_ (161-

981-288)  මා_ගයට අව6ර .RN ක� .තැ) 

<3ම

28,000.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 27,795.90           99% I 100%

H88141241016 8/14/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

අ(බල)ව මා_ගෙ� එ(.s.එ(.��ත�_ 

මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගයට අව6ර .RN 

ක� .තැ) <3ම

14,500.00               අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 14,230.00           98% I 100%

A88183141018 12/31/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

මාල��ල dසානµEය වටා මාg( තාCපය 

ඉ�<3ම

1,655,000.00          ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 1,655,000.00      100% I 100%

U88152341019 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

ක�දෑවල ෙරෝ6T ව�ත පාර සංව_ධනය <3ම

1,485,127.00          ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 1,485,127.00      100% I 100%

U88152341020 10/3/2018

පානRර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙකෙස� ව�ත,ෙහොෙ_+©ව,=�මÝ මා_ගෙ� 

ගැ�� මාවෙ� ෙකලවර රථ වාහන හැර[ම 

ෙකො)®Q අ+රා සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 100,000.00         100% I 100%

U88152341021 12/28/2018

පානRර එ�.ල <�ෙo�ය මාවෙ� ^C�කා මාවත 

සංව_ධනය <3ම ඉ�� 

වැඩ

 

622,084.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 622,084.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88134241022 12/11/2018

පානRර 6රණ කලායතන පාර අ+� මා_ගයට 

ජල සැප¶ම ලබා^ම (2 අ�යර)

35,165.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 35,165.00           100% I 100%

H88141241023 12/24/2018

පානRර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙමො�Nෙගොඩ කන�ත පාෙර6 ද]� පසට පළ� 

ප�මෙග6 .RN %හැ) බ)ඩ� <3ම

215,000.00             අමා.ෙ�.

ලංකා .RNබල 

ෙපෞ-ගNක 

සමාගම 214,255.03         100% I 100%

H88141241024 12/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ද]� 

ෙමො�Nෙගොඩ ��ෙවන පාෙර6 ජනරජ මාවෙත6 

අ+� මා_ගෙ� =ට රණ.� කම� මාවතට 

.RNය ලබා^ම

338,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

H88134242001 2/2/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

709 � කලDගම බට6ර ගාමෙසේවා වසමට අය� 

�Ã�ය ෙමව) සංbව මාවතට ජල පහdක( 

ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 149,037.00         99% I 100%

N88183142002 12/26/2018

ක�තර නගර සභා පධාන ෙගොඩනැ¨�ලට 

අ�බ- ත කා_යාල ෙගොඩනැ¨�ල  ඉ�<3ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව 2,495,904.31      100% I 100%

A88183142003 2/28/2018

ක�තර ද]ණ පධාන ෙවළඳෙපොළ / ෙවළද 

සංá_ණය අ��වැ@යා <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව 2,000,000.00      100% I 100%

A88183142004 12/31/2018

ක�තර නගර සභාවට අය� ක�තර ද]ණ  

පධාන මහජන Dස්තකාලෙ� වැ=<�  

නnකරණය <3ම

1,965,538.00          ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව 1,965,538.00      100% I 100%

ලංකා .RNබල ෙපෞ-ගNක සමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152342005 11/2/2018

ක�තර පා .ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙමොෙරො)+©ව 

බට6ර සව_ණලතා ෙපෙ_රා මහ�EයෙJ Oවස 

අසN) ඇ� මා_ගය ෙකො)®Q කර සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 499,802.70         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

U88152342006 5/11/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසයට අය� ප).ල 

6�.� පාෙ_ ධ(Eකා මහ�EයෙJ Oවස අසල 

ඉ�� ෙකොටස තාර දමා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 499,941.91         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

U88152342007 10/10/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ�706 

ෙමොෙරො)+©ව ද]ණ ගාම Oළධා� වසෙ( 

මාරගහ ව�ත පාෙ_ 3 වන ප�මඟ ෙකො)®Q 

<3ම.

499,446.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 498,686.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

A88133142008 5/16/2018

ෙපොෙහොරව�ත ෙකො(ෙපෝසQ අංගනය 

සංව_ධනය <3ම  -  අ�යර II

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 3,000,000.00      100% I 100%

U88152342009 5/23/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 729/�, 

නාෙගොඩ ඉට6ර ගාම Oලධා3 වසෙ( STF 

Oවාස වලට යන මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය 

<3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 999,749.34         100% I 100%

H88134242010 5/23/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙදොඩ(��ල ක�ගංගාව�ත පෙ-ශයට ජලය 

ලබා^ම

778,745.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 778,745.00         100% I 100%

U88152342011 12/28/2018

ක�තර පාෙ-�ය සභාවට අය� ක�තර උ+ර 

ෙමොරගහක)දව�ත wRමඟ ෙසනdන 

.හාරස්ථානයට යන මා_ගය තාර දමා 

ප�සංස්කරණය කර ගැTම

494,756.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 494,756.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�
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බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�
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පග� 
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U88152342012 7/18/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

අංක 700 මැස්�ය ගාම ෙසේවා වසෙ( අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,143.03         100% I 100%

U88152342013 7/25/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

<+ලාව =�ව_ධන මහ�EයෙJ Oවසට යන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,862.00         100% I 100%

U88152342014 7/25/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

උJග�බඩ සR) ෙපෙදස ප�සංස්කරණය <3ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 249,600.00         100% I 100%

U88152342015 7/25/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

පළාෙතොට ග�වල පාර ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 249,526.36         100% I 100%

H88183142016 10/26/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

අංක 717/f ෙ-ශාස්ත බට6ර ගාම Oළධා3 

වසෙ( ආෙබ� පාර, නාගස් හ)�ය රජෙ� ඉඩෙ( 

,  ක�තර උ+ර dභ සාධක සE�ෙ�  

ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම සඳහා දව� ලබා^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,540.00         100% I 100%

N88133742017 7/26/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ක�තර 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� නා)ව ගාම 

Oලධා3 වසෙ( මා_ග ෙදපස සහ ෙපොR ස්ථානවල 

=�nම සඳහා Nයාප�ංI සE� ෙවත ෙ-�ය, 

බÅවා_hක  ශාක ලබා^ම. 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 30,000.00           100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

N88133742018 7/26/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ක�තර 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� හxනාග� 

ගාමෙසේවා වස( +ළ ෙ-�ය, බÅවා_kක ශාක 

සහ ඔd පැළ ෙරෝපණ වැඩසටහ) =R<3ම.

30,000.00               ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 30,000.00           100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා
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��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88141242020 12/5/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය(ලාÞ 

Oවාසපසඳහා .RNය ලබා^ම

18,400.00               පා.ෙ� ලං...ම 18,400.00           100% I 100%

H88134242021 8/8/2018

ක�තර 

පාෙ◌-

 

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

කලDගම කර)දෙගොඩ පල�වන ප�මගට ජල 

පහdක( 
79,715.00               අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 79,715.00           100% I 100%

U88152342022 9/17/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

උ+� ක�තර,උ+� i dමංගල පාෙ_ ව�පන( 

අංක36/1 දරණ OවසඅසN) යන මා_ගය ]Q� 

ග� අ+රා සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 491,054.15         98% I 100%

U88152342023 9/17/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

709 f අ�යගම ගාම Oළධා3 වසෙ( 

ෙකෝ�යාව�ත ආන)ද මහතාෙJ Oවස අසN) 

යන මා_ගය තාර ෙයොදා සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,576.07         100% I 100%

U88152342025 9/17/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

අංක 07 ෙකොQඨාසෙ� ඉd� උයන පජා ශාලාව 

මා_ගෙ� ෙකොටසK සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,521.38         100% I 100%

U88152342026 12/24/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය�  

717 f ගාම Oළධා3 වසෙ( අමාරා ෙහෝටලය 

අසN) �6� ආබෘ  පාෙ_ අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

340,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88152342027 9/17/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

701 ]ඩා ෙගෝනව ගාම Oලධා3 වසෙ( �6� 

තලෙහේ)+©ව පාර සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,769.00         100% I 100%

පා.ෙ� - ක�තර
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U88152342028 12/31/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

705 මහ%Kම ගාම ෙසේවා වසෙ( අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

325,707.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 325,707.00         100% I 100%

U88152342029 12/28/2018

708 �, ෙපො+��ය බට6ර ගාම Oලධා3 වසෙ( 

ෙපො+��ය R(�ය සමා)තර පාෙ_ ඉ�� ෙකොටස 

තාර දමා සංව_ධනය <3ම

771,437.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 770,946.63         100% I 100%

A88183143001 11/1/2018

බlඩාරගම අ�ෙබෝ��ල ෛමr ෙපර පාසල 

අ��වැ@යාව

594,453.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 594,453.00         100% I 100%

A88183143002 10/10/2018

බlඩාරගම  ෛමr නගර ශාලාෙ� වැ=<N 

ප-ධ�ය සකස් <3ම

697,371.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 697,371.36         100% I 100%

U88152343003 10/10/2018

බlඩාරගම පා .ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� අංක658 

<Eම)+ඩාව ගාම ෙසේවා වසෙ( ෙහේමර�ත 

ෙපෙ_රා මහතාෙJ Oවස �6� <Eම)+ඩාව 

dමනෙජෝ�Dර 01 හරස් මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම. 499,318.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 499,318.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

U88152343004 10/10/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� අ�Kෙගොඩ i 

ඉ)දසාර මාවෙ� ෙදොඹගහව�ත මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

497,318.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 497,318.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

U88152343006 10/10/2018

බlඩාරගම පානRර මා_ගෙ� ර[( කෙp හං�ෙ� 

nර=ංහ මහතාෙJ Oවස ඉ����) ඇ� මා_ගය 

තාර දමා සංව_ධනය <3ම.

494,588.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 494,588.10         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152343008 10/10/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

O�ඩාව ෙපොRජන මාවත ෙකො)®Q අ+රා 

සංව_ධනය <3ම

747,244.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 747,244.61         100% I 100%

U88152343009 10/10/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

O�ඩාව ෙපොRජන මාවත අ+� මා_ගය ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <3ම

245,560.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 245,560.00         100% I 100%

U88152343010 7/26/2018

බlඩාරගම පාෙ-hය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

×ජ� DවK ��ෙ� ෙම�තාන)ද නා6E මාවත 

ප�සංස්කරණය <3ම.

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 797,865.75         100% I 100%

U88152343011 9/5/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසයට අය� nදාගම 

පළ�වන ප�මෙග6   වමට ඇ�  4 ෙවOෙපොR 

මා_ගය මRරංග මහතාෙJ Oවස දKවා 

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 400,000.00         100% I 100%

U88152343012 9/5/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසයට අය� 

බlඩාරගම ®ඩා ��ය අසළ ඩpN ෙසේනානායක 

මාවෙ� පළ� ෙපොR අ+� මා_ගය T� බ)Rල 

මහතාෙJ Oවස දKවා සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 300,000.00         100% I 100%

U88152343013 9/5/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසයට අය� nදාගම 

ෙදවැO ප�මෙJ වමට ඇ�  පළ�  ෙපොR මා_ගය 

�.�යෙසේන මහතාෙJ Oවස දKවා සංව_ධනය 

<3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88183144002 6/14/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය සභාවට අය� ෙගෝනෙපොළ 

Dස්තකාලය සංව_ධනය <3ම

4,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 4,500,000.00      100% I 100%

පා.ෙ� - බlඩාරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88183144003 2/28/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය සභාවට අය� වගව�ත කසළ 

අංගනය වැ@�¶� <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 2,000,000.00      100% I 100%

U88152344004 10/10/2018

මහ ඉං¨�ය ගාමෙසේවා වසෙ( රබ_ උපෙ-ශක 

කා_යාලය අසN) ව(පැ�තට ඇ� දෑලෙJ ව�ත 

පාෙර6 ලKෂ්ම)ෙJ Oවස අසල =ට පධාන 

මා_ගය දKවා ෙකො)®Q <3ම.

497,568.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 497,568.16         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

U88152344005 12/28/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

<�ගල මාNගාක)ද පාර ෙකො)®Q <3ම

1,980,631.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 1,980,630.85      100% I 100%

U88152344006 8/24/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාසයට අය� ෙහොරණ 

අරමනාෙගො�ල ක_මා)ත Dරය අසල 

ෙකොස්ෙකොලව�ත මා_ගෙ� පැ� කා�ව සකස් 

<3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 990,667.00         99% I 100%

N88133144007 10/10/2018

ෙහොරණ  පාෙ-�ය සභාවට අය� වගව�ත කසල 

අංගනය වැ@�¶� <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 2,000,000.00      100% I 100%

A88183145001 12/28/2018

මRරාවල පාෙ-hය සභාවට අය� ආදාහනාගාරෙ� 

ආරKෂක වැට,µEය සැක�ම හා අෙන]� 

සංව_ධන කට¶+

987,938.00             ප.පා.ෙකො.

මRරාවල  

පාෙ-hය 

සභාව 987,938.00         100% I 100%

N88183145002 12/31/2018

මRරාවල පාෙ-hය සභාවට අය� uEKස් 

අංගනයට  යාබද ගබඩා ෙදකK ඉ�<3ම

1,317,100.00          ප.පා.ෙකො.

මRරාවල  

පාෙ-hය 

සභාව 1,317,100.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ෙභෞ�ක 
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()*+මා

N88183145003 12/18/2018

මRරාවල පාෙ-hය සභාවට අය� ෙකො(ෙපෝස්Q 

අංගනය සඳහා අපජල ප-ධ�ය සැක�ම හා 

ආරKkත බැ(ම සැක�ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මRරාවල  

පාෙ-hය 

සභාව 1,814,796.47      91% I 100%

U88152345004 8/3/2018

650/� ෙපර�ණගම ගාම Oලධා3 වසෙ( 

සහ)Dර,ඈපා=ංහ මහතාෙJ Oවස අසN) 

ආර(භ n dbව ෙසන.ර�න මහතාෙJ Oවස 

ෙදසට මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 500,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

U88152345005 5/23/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය�  

පහල කර)නාෙගොඩ මහෙගදරව�ත පාර 

ෙකො)®Q <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88152345006 12/5/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ඉ�ඹ .හාරස්ථාන 

මාවත සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 1,000,000.00      100% I 100%

U88152345007 8/24/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� අU�වාෙතොට 

��-ෙද4ය මාෙබෝෙගොඩ හරස් මා_ගය 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 500,000.00         100% I 100%

U88152345008 8/24/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� නාහ�ල 

ස-ද)ෙගොඩ ද)ගහග�ෙපො�ත.ල පාර �)®Q 

කර සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 500,000.00         100% I 100%

H88183145009 10/19/2018

මRරාවල පාෙ-�ය සභාවට අය� ෙකො(ෙපෝස්Q 

අංගනය සඳහා අපජල ප-ධ�ය සැක�ම හා 

ආරKkත බැ(ම සැක�ම - 2 අ�යර

354,471.00             ප.පා.ෙකො.

මRරාවල  

පාෙ-hය 

සභාව 354,471.00         100% I 100%

පා.ෙ� - මRරාවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88183146001 2/22/2018

wල� =ංහල පාෙ-hය සභාවට අය� ෙගෝ.)න 

ආ¶_ෙ�ද ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ Oම <�ම

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 800,000.00         100% I 100%

H88183146002 12/28/2018

wල� =ංහල පාෙ-hය සභා පධාන කා_යාලෙ� 

�ර]�ය හා ආරKkත බැ(ම ඉ�� වැඩ Oම <3ම

691,307.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 691,306.79         100% I 100%

U88152346003 12/4/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� %�යල ෙපො�ගහව�තෙහේන මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

468,316.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 468,316.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

U88152346004 4/10/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� ෙකොවවක <�මැ�වලකඩ .හාරස්ථාන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 500,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

U88152346005 4/11/2018

wල�=ංහල පා.ෙ� .ෙකොQඨාසෙ� 818 ඒ 

ෙ�ය)ග�ල ක�කැ�යක)ද පාර සංව_ධනය 

<3ම.

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 400,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

A88183146006 8/6/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය සභාවට අය� wල�=ංහල 

නව සාCD සංá_ණෙ� ඉ�� වැඩ හා .RNය 

ලබාගැTම

1,300,000.00          ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 1,300,000.00      100% I 100%

U88152346007 8/24/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ඈග�ඔය 

අ��ෙහේන පාර ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%පා.ෙ� - wල�=ංහල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152346008 8/24/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� wල�=ංහල 

.දානලාෙJ ව�ත  පාර ෙකො)®Q කර 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 500,000.00         100% I 100%

U88152346009 8/24/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� කර�දැKම 

මාරෙහේන පාර ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 500,000.00         100% I 100%

U88152346010 8/24/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ෙකොබවක 

හැරE�ක)ද �වලකඩ ඉ�Kමl@ය යාෙකෙරන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 1,000,000.00      100% I 100%

U88152346011 8/24/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� �ගහ]ඹර 

ක�ග�ක)ද 03 වන හරස් පාර සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 1,000,000.00      100% I 100%

N88183146012 10/3/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය සභාවට අය� wල�=ංහල 

නව සාCD සංá_ණෙ� ඉ�� වැඩ හා .RNය 

ලබාගැTම - 2 අ�යර

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 693,136.25         99% I 100%

U88152346013 12/26/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� ෙ�ය)ග�ල බට6ර වසෙ( ප)Oලෙහේන 

ක)ද ෂනාස් මහතාෙJ Oවස ෙදසට යන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 497,545.63         100% I 100%

H88183147001 10/10/2018

ෙදොඩ(ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාසයට අය� 800G 

ෙදො/නැ. ගාම Oලධා3 වසෙ( ෙදොඩ(ෙගොඩ 

පාෙ-�ය සභාවට අය� ෙපර පාසල අ��වැ@යා 

<3ම

 991,483.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 991,483.68         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88183147004 6/20/2018

ෙදොඩ(ෙගොඩ පාෙ-hය සභාවට අය� ෙබෝwවල 

මහජන Dස්තකාලය නnකරණය  <3ම.

766,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 766,000.00         100% I 100%

U88152447005 10/10/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ� 

පව�නා ඇä ර6ත පාල( සඳහා පාල( ඇä ස. 

<3ම

997,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 997,000.00         100% I 100%

U88152347006 11/1/2018

ෙදොඩ(ෙගොඩ පාෙ-hය සභාවට අය� ෙබෝ(wවල 

මහජන Dස්තකාලෙ� �.d( මා_ගය සකස් <3ම.

663,193.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 663,193.00         100% I 100%

U88152347007 4/10/2018

808 �,+©ගල බට6ර Jරා◌ිම Oළධා3 වසෙ( 

ෆ්3තමස් මාවත +ංම) හ)�ෙ� =ට ද]� පසට 

ඇ� ව)OආරHIමයාෙJ Oවස ෙදසට .6ෙදන 

මා_ගය ෙකො)K3දQ අ+රා සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 499,970.70         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

U88152347008 4/10/2018

808 �,+©ගල බට6ර ගාම Oළධා3 වසෙ( ෆීමස් 

මාවත +)ම) හ)�ෙ� =ට ව( පසට ඇ� 

ශා)ත =�ව_ධන මහතාෙJ Oවස ෙදසට 

.6ෙදන මා_ගය ෙකො)®Q අ+රා සංව_ධනය 

<3ම. 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 499,885.32         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

U88152347009 4/11/2018

800/ඒ ෙදොඩ(ෙගොඩ නැෙගන6ර ගාම Oලධා3 

වසෙ( .�පාත ක�ණාර�න මහතාෙJ Oවස 

අසල මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 500,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H88183147010 5/23/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය සභාවට අය� ෙතwවන 

නව Dස්තකාල ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ

1,626,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 1,626,000.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152347011 7/25/2018

+©ගල ඇ�ල �.d( මා_ගය සංව_ධනය <3ම

388,196.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U88152347012 7/25/2018

ෙදොඩ(ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� හ_ම) ව�ත ෙදවන අ�යර මැද මා_ගය 

තාර දමා සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 999,347.02         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

U88152347013 9/19/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට 

අය� නෑබඩ දහ(Dර මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 406,141.50         81% I 100%

U88152347014 12/27/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 728/f 

ද]ණ ගාම Oළධා� වසමට අය� බට6ර 

ෙබෝwවල,ෙප(බෘ◌ෘK ව�ත,සමනළ උයන 

පධාන මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

442,798.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 442,797.53         100% I 100%

U88152347015 7/30/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� අය� 800 

බට6ර ගාමOලධා� වසෙ( ෙදොඩ)ෙගොඩ හ_ම) 

ව�ත පළ� අ�යර 3 නව ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 498,606.40         100% I 100%

N88133747017 9/11/2018

+� ඉdර වැඩසටහන යටෙ� ෙදොඩ)ෙගොඩ 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 810 ඒ 

පැල��යාෙගොඩ උ+ර  ගාම Oලධා3 වසම +ළ 

බÅ වා_kක, ෙ-�ය ශාක හා ඔd පැල =�nෙ( 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 30,000.00           100% I 100%

H88183147018 11/1/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය සභාවට අය� ගමෙගොඩ 

Dස්තකාලයට .RN ස(බ)ධතා ලබාගැTම

123,325.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 123,325.00         100% I 100%

ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙ-hය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88152347019 10/26/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පා.ස.බල පෙ-ශයට අය� 

=�වෙp� මැද මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 992,837.07         99% I 100%

N88183147020 12/28/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය සභාවට අය� ෙසෝÖතගම 

Dස්තකාලයට .RN ස(බ)ධතා ලබා^ම

81,802.00               ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 81,802.00           100% I 100%

U88152347021 11/1/2018

ෙබෝ�වල කOෂ්ඨ .ද�ාලෙ� �.d( මා_ගෙ� 

ආරKkත අ�වැටK ස.<3ම

108,696.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 108,696.00         100% I 100%

H88183147022 12/29/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය සභාෙ� ෙසේවක 

.ෙ�කාගාරෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

401,410.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 401,410.00         100% I 100%

S88133148001 12/14/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය සභා බල ෙප-ශය +ළ අපRව� 

කළමනාකරණය සඳහා ෙකො(ෙපෝස්Q බx) 

ලබා^ම

199,815.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 199,815.00         100% I 100%

H88183148002 4/19/2018

ෙo�වල පාෙ-hය සභාවට අය� ෙපො+.ල 

ආදාහනාගාරෙ� ඉ��පස තාCපය බැøම හා 

ෙJQ�ව ස. <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 1,000,000.00      100% I 100%

U88152348004 4/10/2018

ෙo�වල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙමොරග�ල ගාම ෙසේවා වසෙ( ෙමොරග�ල 

කෙඩොලාන ව මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

650,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 650,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152348005 4/10/2018

ෙo�වල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙමොරග�ල ගාම ෙසේවා වසෙ( ඊඩ) ෙහෝටලය 

ඉ��පස ගඟ ෙදපස ඇ� හරස් මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 350,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

U88152348006 9/7/2018

ෙo�වල මරKකලාව�ත ගාම Oලධා� වසෙ( 

මරKකලාව�ත �ස්N( ෙ-වස්ථානය අසල =ට 

නෆ්රා) හ/Fයා_ මහතාෙJ Oවස දKවා මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 600,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N88133748007 7/26/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ෙo�වල 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 751ඒ 

ùනෙකො�ව ගාම Oලධා3 වසෙ( න1( හ/bයා_ 

බාNකා .ද�ාලය +ළ ෙ-�ය, බÅවා_kක ශාක 

සහ ඔd පැළ ෙරෝපණ වැඩසටහ) =R<3ම. 30,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N88133748008 7/30/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ෙo�වල 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ක�වාෙමෝදර 

උ+ර, ග(මැ-ද හා මාෙ�ව)ෙගොඩ හා පාදාෙගොඩ 

වස(වල ප�ලාÞ) සඳහා බÅවා_hක ඔd පැළ 

ලබා^ම. 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 30,000.00           100% I 100%

A88183148009 9/7/2018

අ��ගම නගරෙ� �6� ෙo�වල පාෙ-�ය 

සභාවට අය� වැ=<� ප-ධ�ය නnකරණය 

<3ම -  1 අ�යර

1,100,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 1,100,000.00      100% I 100%

U88152348010 9/11/2018

ෙo�වල 747 ඒ මරKකගව�ත ගාම Oළධා3 

වසෙ( 3 වන ප�මෙJ ඉE�යාස් මහතාෙJ 

ෙවළඳසැල අසල =ට මෆා6( Oවස දKවා ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 400,000.00         100% I 100%

H88183149001 10/10/2018

වැNපැ)න ෙම�� �ණ=ංහ ෙපොR ෙවළඳෙපොළ 

ෙගොඩනැ¨�ලට වැ=<NයK ඉ�<3ම.

792,366.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 792,366.00         100% I 100%

පා.ෙ� - ෙo�වල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88183149002 10/10/2018

ම+ගම පාෙ-hය සභාවට අය� බටකැ���ල 

මාතෘ හා ළමා සායනය අ��වැ@යා <3ම

968,604.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 968,603.75         100% I 100%

A88183149003 10/10/2018

ම+ගම පාෙ-hය සභාවට අය� නාර.ල මාතෘ හා 

ළමා සායනය අ��වැ@යා <3ම

984,871.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 984,870.69         100% I 100%

N88183849004 3/20/2018

ම+ගම පාෙ-hය සභාවට අය� යටෙදොල 

උපකා_යාලෙ� ඇ� ශ3ර dවතා මධ�ස්ථානය 

සදහා ®ඩා උපකරණ ලබාගැTම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 1,000,000.00      100% I 100%

U88152349005 4/10/2018

771 � ත�ගස්ෙගොඩ වසෙ( සR) උයන 

මා_ගෙ� වස)ත මහතාෙJ Oවස අසල =ට 

ත�ගස්ෙගොඩ ෙපොR ®ඩාංගනයට ඇ+� වන 

මංස)�ය දKවා ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 500,000.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

U88152349006 10/10/2018

ම+ගම-802 ෙබෝ��ය නැෙගන6ර i සාරාන)ද 

මාවතට ස(බ)ධවන ෙහොරගහ ෙදOය අ+�පාර 

සංව_ධනය <3ම.

396,990.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 396,990.57         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

U88152349007 4/23/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

බlඩාරනායක මාවෙ� ෙදපස කා� ප-ධ�ය 

ඉ�<3ම

2,800,000.00          ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 2,800,000.00      100% I 100%

H88141249008 10/26/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 796 

න[�+©ව වසෙ( �6� U�ෙගොඩ�ල හරස් පාර 

ෙK.ෙK.f.ඊ.]ල+ංග මහතාෙJ Oවස ඉ���ට 

ෙපොR පාෙ_ ඇ� .RN ක�ව .තැ) <3ම

37,200.00               අමා.ෙ�. ලං...ම 37,116.73           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 
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 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88152349009 11/2/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

අංක 797/ඒ ගාම Oලධා�  වසෙ( Dස්සල��ල 

+)ම) හං�ෙ� චE)ද මහතාෙJ Oවස අසල 

=ට එ��=ංහ මහතාෙJ Oවස අසල දKවා 

මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය <3ම 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 300,000.00         100% I 100%

H88152349011 10/26/2018

ම+ගම පා.ස.බල පෙ-ශයට අය� නාර.ල i 

dගත.මල මාවෙත6 සංව_ධනය ෙනොකළ  

ෙකොටස  තාර දමා සංව_ධනය <3ම - 1 අ�යර

364,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 364,000.00         100% I 100%

A88183149012 10/29/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාව ස+ ග�ම�ත ආ¶_ෙ�ද 

ෛවද� මධ�ස්ථානය නnකරණය <3ම

231,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 231,000.00         100% I 100%

U88152349013 12/4/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( බල පෙ-ශෙ� අංක 

794 � ෙහොරවල ගාම Oළධා3 වසෙ( 

ක�වැ�ලෙගොඩ , මැ)ෙඩෝරව�ත පාර  

සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88152349014 12/12/2018

ම+ගම ප.ස.බල පෙ-ශයට අය� නාර.ල i 

dගත .මල මාවෙත6 සංව_ධනය ෙනොකළ 

ෙකොටස තාර දමා සංව_ධනය <3ම - 2 අ�යර

238,500.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 238,500.00         100% I 100%

U88152349016 12/28/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාවට අය� ග�ම�ත 

ආ¶_ෙ�ද මධ�ස්ථානය නnකරණය <3ම - ii 

අ�යර

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 500,000.00         100% I 100%

N88152349017 12/27/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

අංක 803 නාර.ල ෙහේෙ)ගම වැN6ද ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 482,130.51         96% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ම+ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88183149018 12/28/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාවට අය� ෙකෝ�ව�ත මාතෘ 

හා ළමා සායනෙ� ඉ�� වැඩ

175,472.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 175,472.00         100% I 100%

N88183149020 12/30/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාෙ�, වැNපැ)න ෙම�� 

�ණ=ංහ ෙපොR ෙවළඳෙපොළ ෙගොඩනැ¨�ලට 

වැ=<NයK ඉ� <�ම. (111 අ�යර)

232,557.10             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 232,557.10         100% I 100%

U88152349021 12/31/2018

ම+ගම පාෙ-�ය සභාවට අය� �C�ට අස්වැ-Rම 

මා_ගය තාර දමා ප�සංස්කරණය <3ම -2 අ�යර

75,661.00               ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 0% O 0%

N88183150003 4/20/2018

අගලව�ත පාෙ-hය සභා පධාන කා_යාලයට 

යාබද පාෙ-�ය සභාවට අය� අඩK Oම කළ 

ෙලොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ

1,710,350.00          ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 1,710,350.00      100% I 100%

N88183850004 10/10/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය සභාව සඳහා 1බ© 

උපකරණ Eල^ ගැTම

48,420.00               ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 48,420.00           100% I 100%

N88133750006 9/18/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� අගලව�ත 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 830 � ය�යන 

බට6ර වසෙ( බÅවා_kක, ෙ-�ය ශාක =�nෙ( 

වැඩසටහ) පැවැ�nම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 30,000.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

A88183150008 11/21/2018

අගලව�ත පාෙ-hය සභාවට අය� අඩK Oම 

කළ කැ]ළ)දල ෙපර පාස� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

උ©මහල ඉ�<3ම- 1 අ�යර

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 1,500,000.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
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��ය�
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��ය�
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()*+මා

U88152350009 8/24/2018

අගලව�ත පා.ෙ� .ෙකොQඨාසෙ� ඕම�ත 

ඇව�ව�ත DවKගහ.ට ක)ද මා_ගය ෙකො)®Q 

කර සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 500,000.00         100% I 100%

A88183150010 12/28/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය සභා කා_යාලෙ� ඇ+ලත 

වැ=<� ප-ධ�ය ඉ�<3ම

1,098,590.00          ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 1,098,590.00      100% I 100%

H88141250011 11/26/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහක�පහන පජාශාලාව සඳහා .RNය ලබා^ම

20,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 19,765.16           99% I 100%

A88183150012 11/21/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය සභාවට අය� අඩK Oමකළ 

කැ]ළ)දල ෙපර පාස� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

උ©මහල ඉ�<3ම - 2 අ�යර

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 495,553.40         99% I 100%

A88183150013 12/17/2018

අගලව�ත පා ෙ-�ය සභා µEෙ� �6� ෙසෞඛ� 

සායනය පව�වන ෙගොඩනැ¨�ෙ�, සායනයට 

පැEෙණ)න) %ø =�න ස්ථානෙ� අවරණයK 

සකස් <3ම

119,218.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 119,218.00         100% I 100%

U88152350015 12/26/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

හෑළඹ 827 ඒ ගාම ෙසේවා වසමට අය� 

වැNෙගොඩැ�ල DwR ෙපර පාස� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

350,000.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 350,000.00         100% I 100%

N88183951004 11/12/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය සභාව ස+ මහජන 

Dස්තකාල සඳහා ෙපො� Eල^ ගැTම

62,800.00               ප.පා.ෙකො. 100% I 100%වල�ලා.ට  පාෙ-hය  සභාව 
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��ය�

�ල� 
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()*+මා

A88183151006 12/28/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය සභාවට අය� ඉ�තපාන 

උපකා_යාලෙ� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

1,001,145.00          ප.පා.ෙකො.

වල�ලා.ට  

පාෙ-hය  

සභාව 1,001,145.00      100% I 100%

H88183151007 12/31/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය සභාෙ� ෙකො(ෙපෝස්Q 

අංගනය සංව_ධනය <3ම

830,000.00             ප.පා.ෙකො.

වල�ලා.ට  

පාෙ-hය  

සභාව 826,343.30         100% I 100%

H88141252003 10/26/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය( ලාÖ සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව) ද =�න Oවාස සඳහා .RNය ලබා^ම

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

N88183152004 9/25/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය සභා කා_යාල 

ෙගොඩනැ¨�ල වටා පැ�බැ(ම සහ ඉ�� වැට 

සැක�ම

2,502,998.00          ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 2,502,997.33      100% I 100%

U88152352005 4/10/2018

836 පැලෑද බා( පාර ෙක�)ක)ද මා_ගෙ� 

ප�Nය අසල =ට ඉ��යට ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 500,000.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

A88124152006 12/14/2018

මාෙක� ඇ�ල  සංචාරක මධ�ස්ථානය අසළ  

ෙ-�ය හා .ෙ-�ය සංචාරකg) සඳහා වැ=<� 

ප-ධ�යK ඉ� <3ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 1,497,583.81      100% I 100%

U88152352007 10/15/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

මහජන බැං]ව අසල =ට Fනරාමගම මා_ගය 

අවශ� ෙකොටස් සංව_ධනය <3ම ඉ�� වැඩ

494,338.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 494,338.08         100% I 100%
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��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ෙභෞ�ක 
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()*+මා

N88152352009 9/26/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශයට අය� 

Fනාරාජගම වටර[ම පාර සංව_ධනය <3ම

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 698,000.00         100% I 100%

N88183152010 10/18/2018

.RNබල සංරKෂණය සඳහා .ක�ප බල ශK� 

භා.තයට ෙයො� <3ම යටෙ� පාN)ද�වර 

පාෙ-�ය සභා ෙගොඩනැ¨�ලට 2_ය බල ශK� 

ප-ධ�යK ස. <3ම.(11 අ�යර)

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව 250,000.00         100% I 100%

A88183153001 3/19/2018

E�ලOය පාෙ-hය සභා පධාන ෙගොඩනැ¨�ල 

අභ�)තරෙ� අත�වශ� නnකරණ කට¶+

150,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

G88183153002 10/10/2018

E�ලOය පාෙ-hය සභාව සදහා ෆැKස් ය)තයK 

Eල^ ගැTම.

49,000.00               ප.පා.ෙකො. 49,000.00           100% I 100%

N88183853003 3/20/2018

E�ලOය පාෙ-hය සභාව සදහා ප�ගණක සහ 

උපාංග Eල� ගැTම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 1,000,000.00      100% I 100%

U88152353004 9/7/2018

E�ලOය පා.ෙ� .ෙකොQඨාසයට අය� E�ලOය 

653 ඒ ෙවOයව ගාමOලධා� වසෙ( 

අ�U)නව�ත පාර සංව_ධනය <3ම.

275,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 275,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

A88183153005 12/4/2018

E�ලOය පාෙ-�ය සභාවට අය� E�ලOය 

ආදාහනාගාරෙ� අ��වැ@යා කට¶+

1,238,684.00          ප.පා.ෙකො. 1,238,683.44      100% I 100%

බlඩාරගම පාෙ-hය සභාව 
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��ය�
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පග�ය %
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()*+මා

G88183853006 11/1/2018

E�ලOය පාෙ-�ය සභාෙ� නඩ�+ ඒකකය 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා ගැTම

351,000.00             ප.පා.ෙකො. 349,825.00         100% I 100%

A88183153007 8/16/2018

E�ලOය පාෙ-�ය සභාවට අය� ග�පාත 

ආදාහනාගාරය වටා වැට ඉ�<3ම

1,850,000.00          ප.පා.ෙකො. 1,767,626.91      96% I 100%

N88183153008 12/31/2018

E�ලOය පාෙ-�ය සභා කා_යාලය ��පස 

එ�මහ) %ස්n( ශාලාව ඉ�<3ම

1,821,903.00          ප.පා.ෙකො. 1,821,903.00      100% I 100%

A88183153009 12/5/2018

E�ලOය පාෙ-�ය සභාවට අය� E�ලOය 

ආදාහනාගාරෙ� අ��වැ@යා කට¶+ - 2 අ�යර

161,316.00             ප.පා.ෙකො. 160,439.00         99% I 100%

N88183863001 12/24/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය සභාවට අය� 

ෙ�ය)ෙගොඩ රංග ශාලාවට  අවශ� 1බ© 

උපකරණ Eළ^ ගැTම

3,290,000.00          අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 3,290,000.00      100% I 100%

N88183163002 12/24/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය සභාවට අය� 

ෙ�ය)ෙගොඩ රංගශාලාවට අවශ� �රෙර� 

ස.<3ම

1,184,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

H88183163003 12/28/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය සභාවට අය� 

ෙ�ය)ෙගොඩ රංග ශාලාෙ� මාg( වැට සැක�ම

3,225,680.00          අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 3,225,677.18      100% I 100%

ප.පා.ෙකො.
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H88183163009 6/19/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය සභාවට අය� 

ෙ�ය)ෙගොඩ රංගශාලාෙ� නාම Dව�ව සකස් 

<3ම

220,760.00             අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 220,760.00         100% I 100%

N88141263010 9/11/2018

ග(පහ කHෙH� සංá_ණෙ� ස්ථා�ත කරන ලද 

නව සහකාර පළා� පාලන ෙකොමසා�ස් 

කා_යාලෙ� .RN ධා�තාව ව_ධනය <3ම සදහා 

ටා)ස්ෙපෝමරයK ස. <3ම

600,000.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 600,000.00         100% I 100%

S88183163011 12/28/2018

��ගම හා �[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( බල 

පෙ-ශය)6 පජා ජල �ලාශ ෙදකK සඳහා 

Kෙලෝ�ෙ)ට_ (Dosing Pump) සපයා ස.<3ම

234,048.00             අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. 234,048.00         100% I 100%

H88124164003 6/22/2018

බස්නා6ර පළා� සංචාරක මlඩලයට අය� 

සංඝරාජ .ද�ාලෙ� ස්ථා�ත LED  Dව�වට .RN 

ස(බ)ධතාව ලබාගැTම සඳහා ]�ය සහ පාස� 

ළ�)ෙJ ආරKෂාව සඳහා Dව�ව වටා දැ� 

ආවරණයK සැක�ම 150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 150,000.00         100% I 100%

N88133165001 5/16/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� පළා� පාලන බල පෙ-ශය 

+ළ %ස්වන ෙනො�රන අපදව� කළමනාකරණය 

සඳහා .ෙශේෂ වැඩසටහනK �යා�මක <3ම

480,000.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 476,780.00         99% I 100%

N88183165004 6/5/2018

හ�= ගංව+ර ත��වය Oසා ආපදාවට ලK� 

ක�තර �ස්*Kකෙ� ජනතාවට සහන සැල�ම 

සඳහා  සහ ඉ�� ආපදා ත��වය)6^ භා.තයට 

ගැTමට ඔ� අÈ� Eල^ ගැTම

1,790,000.00          ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 1,740,000.00      97% I 100%

N88133962001 12/31/2018

කැළ4 න^ ප�සර ප-ධ�යට අපදව� �දා හැ3ම 

වැළැKnම සඳහා O_ෙ-ශ ඉ��ප� <3ම හා 

�යාකා3 සැලැස්ම සැක�ෙ( ව�ාපෘ�ය

89,005.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 89,005.00           100% I 100%
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S88183962002 7/30/2018

පළා� පාලන අමාත�ංශය සහ ඊට අ�බ-ධ 

ආයතනවලට අදාල ඉ�� සංව_ධන සැලැස්ම 

සැක�ෙ( වැඩ��ව

90,110.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 90,110.00           100% I 100%

G88172262003 1/19/2018

බස්නා6ර පළා� ආ_ýක පව_ධන කා_යාංශය 

යටෙ� ඇ� පළා�  �දණාලය සඳහා �දණ 

උපකරණ ලබා^ම

25,000,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප�, 

ආ_þක 

පව_ධන 

කා_යාංශය 25,000,000.00    100% I 100%

N88172962004 12/24/2018

ස්වයං %<යා හා ]ඩා ව�වසායකය)ෙJ  

ෙතොර+� ඇ+ල� නාමාවNයK සැක�ම (I 

අ�යර)

7,000,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

ආ_þක 

පව_ධන 

කා_යාංශය 7,000,000.00      100% I 100%

S88183962005 11/27/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන අමාත�ංශය හා 

ඒ යටෙ� පව�නා ෙදපා_තෙ()+ හා 

ව�වස්ථා�ත ආයතනවල Oලධා3)ෙJ ආක�ප, 

හැ<යා  හා ]සලතා පව_ධනය <3ම සඳහා 

DÅ� හා ධා�තා සංව_ධන වැඩසටහ) පැවැ�nම 236,511.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 236,510.50         100% I 100%

S88133162006 12/14/2018

පළා� පාලන ආයතනවල සTපාරKෂක 

ෙසේවකය) සඳහා  " ප�සර E+ෙරෝ   " 

වැඩසටහන �යා�මක <3ම

2,907,876.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 2,907,875.55      100% I 100%

S88133162007 12/20/2018

පළා� ෙරෝහ� සඳහා " �.+� dව �යස  " 

වැඩසටහන �යා�මක <3ම

1,718,400.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 1,713,149.63      100% I 100%

N88133162008 7/18/2018

3R සංක�පය ��බඳව පජාව දැ�ව� <3ම 

සඳහා  මාධ� වැඩසටහ) �යා�මක <3ම සහ 

උපාංග ලබාගැTම

4,700,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 4,699,983.46      100% I 100%
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S88133162009 12/20/2018

ෙකො(ෙපෝස්Q ෙපොෙහොරවල Uණා�මකභාවය 

ප3Kෂා <3ම සඳහා ර)කැට වැඩසටහන 

�යා�මක <3ම

600,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

S88133162010 12/14/2018

ෙපර පාස� සඳහා වන " ප�සර කැ]�  " 

වැඩසටහන �යා�මක <3ම

830,324.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 830,272.60         100% I 100%

S88133162011 3/5/2018

රජෙ� අ�මත මහ� Oවාස සඳහාවන " �.+� 

පාසාද  " වැඩසටහන �යා�මක <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 500,000.00         100% I 100%

S88133162012 12/14/2018

රාජ� ආයතන සඳහා " �.+� ආයතන  " 

වැඩසටහන �යා�මක <3ම

450,725.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 450,670.00         100% I 100%

S88133162013 12/20/2018

අපදව� කළමනාකරණෙ� .නය සමාසමාජගත 

<3ම සඳහා රාජ� ෙසේවකය) දැ�ව� <3ෙ( 

වැඩසටහ)  �යා�මක <3ම

730,818.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 716,862.70         98% I 100%

S88133162014 12/14/2018

පාස� =d) සහ U�ව�) සඳහා වන " �.+� 

පාස� " වැඩසටහන �යා�මක <3ම

1,196,951.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 1,196,949.72      100% I 100%

N88133962015 7/30/2018

ප�සර �න සැම3ෙ( වැඩසටහන යටෙ� ෙලෝක 

ෙත� ¦( �නය ��බඳ පාස� ළ�) දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහන

77,700.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 77,691.06           100% I 100%

සභාප�, අපදව� කළමනාකරණ අ කා�ය
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S88183962016 12/24/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන 

ෙදපා_තෙ()+ව හා පළා� පාලන ආයතනවල 

Oලධා3) සඳහා DÅ� හා ධා�තා සංව_ධන 

වැඩසටහ) �යා�මක <3ම

3,900,000.00          ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 3,900,000.00      100% I 100%

N88124162017 12/28/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ ඇ� සංචාරක ආක_ශcය 

ස්ථාන පව_ධනය සඳහා එම ස්ථාන ඡායාêපගත 

<3ම

2,516,669.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,516,593.91      100% I 100%

N88124962018 2/6/2018

" ආ¶ ලංකා  - 2018  සංචාරක පව_ධන 

වැඩසටහන " - �ග�ව ෙවරළ උද�ානය

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 4,000,000.00      100% I 100%

N88124962019 12/28/2018

පළා� පාලන අමාත�ංශය සහ ඊට අ�බ-ධ 

ආයතනවලට අදාල ඉ�� සංව_ධන සැලැස්ම 

සැක�ෙ( වැඩ��ව - 2 අ�යර

326,122.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 326,121.50         100% I 100%

N88183962020 12/24/2018

ව]ග© ෙරෝග Oවාරණ වැඩසටහන යටෙ� 

බස්නා6ර පළාෙ� ජල �ලාශය)6 සා(ප� 

ප3Kෂා <3ම හා පජාව දැ�ව� <3ෙ( 

වැඩසටහන(අ�යර ii )

669,736.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 669,735.13         100% I 100%

N88133962021 10/16/2018

2018 ව_ෂෙ� ජග� ප�සර �නය සැම3මට 

සමගා�ව, බස්නා6ර පළා� පාස� ළ�) අතර " 

ෙසොබා =� ê" Iත,ෙපෝස්ට_, ඡායාêප තරඟය 

පැවැ�nම

969,093.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 969,042.13         100% I 100%

N88133962022 7/30/2018

2018 ව_ෂෙ� ෙලෝක ජල �නය සැම3මට 

සමගා�ව බස්නා6ර පළා� පාස� ළ�) අතර 

පශ්න .චාරා�මක වැඩසටහ) පැවැ�nම

710,900.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%අමා.ෙ�.
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N88124962023 12/31/2018

අෙ(=) i ලංකා ෙව�ම XVIII   �දණය <3ම

2,051,341.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 1,981,840.79      97% I 100%

N88124962025 11/26/2018

අෙ(=) i ලංකා සඟරාව පව_ධන වැඩසටහන

2,189,600.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 2,189,575.25      100% I 100%

S88124962028 12/24/2018

බස්නා6ර පළා� Nයාප�ංI  ]1 රථ �යRර)ෙJ 

DÅ� වැඩසටහන

148,264.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 148,263.96         100% I 100%

S88124962029 12/24/2018

බස්නා6ර පළා� Nයාප�ංI සංචාරක කලාප 

මා_ෙගෝපෙ-ශකg) දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහන

162,407.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 162,406.35         100% I 100%

S88124962030 11/15/2018

බස්නා6ර පළා� කලාප මා_ෙගෝපෙ-ශක 

පාඨමාලාව �යා�මක <3ම

1,158,286.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 1,158,286.00      100% I 100%

S88133162031 12/14/2018

බස්නා6ර පළාෙ� නාග�ක ඝන අපදව� 

කළමනාකරණෙ� ඍvව ෙය^ =�න 

සTපාරKෂක ෙසේවක මහ�ම මහ��)ෙJ 

ධා�තා සංව_ධන +�) වැඩ¦ම 

කා_යKෂමතාවය ඉහළ නැංnම 1,085,500.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 1,085,500.00      100% I 100%

N88133762032 10/17/2018

2018 ව_ෂෙ� ෙලෝක ජල �නය සැම3මට 

සමගා�ව, අ�තනග� ඔය සංරKෂණය <3ම 

සඳහා පජා සහභා¨�වය ඇ�ව �K ෙරෝපණ 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

201,841.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 201,841.00         100% I 100%
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S88183962033 11/9/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන අමාත�ංශය හා 

අ�බ-ධ ආයතනය)6  Oලධා3)ෙJ ධා�තා 

සංව_ධනය සඳහා පව�වන ®ඩා හා ශ3ර dවතා 

වැඩසටහන

505,565.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 505,561.00         100% I 100%

S88183962036 11/9/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන හා සංචාරක 

කට¶+  අමාත�ංශෙ� උපෙ-ශක කාරක සභාෙ� 

සාමාFකය)ෙJ අ)ත_ පළා� අ�දැá( 

Åවමා� කර ගැTෙ( වැඩසටහන - උ+� පළාත

1,815,495.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,815,494.18      100% I 100%

N88124162037 11/15/2018

සංචාරක මlඩලෙ� පව_ධන කට¶+ සඳහා සහ 

ගමනා)තය) පව_ධනය සඳහා n@ෙයෝපට 

O_මාණය <3ම.

1,466,250.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 1,466,250.00      100% I 100%

N88133762038 10/16/2018

+� ඉdර ග(මාන වැඩසටහන යටෙ� ෙකොළඹ , 

ග(පහ සහ ක�තර �ස්*Kකය)6 �Kෙරෝපණ 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

57,900.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 57,899.00           100% I 100%

N88124962039 12/31/2018

සංචාරක ගමනා)ත පව_ධන සඟරා සඳහා 

අ)ත_ගතය සැක�ම

346,653.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

S88183962041 12/19/2018

පළා� පාලන හා සංචාරක අමාත�ංශ 

Oලධා3)ෙJ ධා�තා සංව_ධනය සඳහා DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

650,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 647,368.25         100% I 100%

N88124962042 11/26/2018

සංචාරක උදාව  සංචාරක පව_ධන පද_ශනය - 

අ�යර ii

270,900.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 270,836.50         100% I 100%

අමා.ෙ�.
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N88124962044 11/15/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ ඇ� ඓ�හා=ක හා 

සංස්කෘ�කමය ව�නාකE) ¶� සංචාරක 

ගමනා)තය) ඇ+ළ� Coffee Table ව_ගෙ� 

ග)ථයK සකස් <3ම

1,928,500.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,928,500.00      100% I 100%

H88124162046 12/29/2018

සංචාරක ගමනා)ත පව_ධන Dව� සැක�ම - 

අ�යර 11

4,442,966.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 4,442,965.50      100% I 100%

N88133162047 11/23/2018

රජෙ� අ�මත මහ� Oවාස සඳහා "�.+� 

පාසාද " වැඩසටහන �යා�මක <3ම යටෙ� 

බx) ෙබදා^ම

296,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 295,889.25         100% I 100%

N88133162035 12/31/2018

�.+� dව �යස  වැඩසටහන යටෙ� පළා� 

ෙරෝහ�වල අපදව� කළමනාකරණ පහdක( 

ස්ථාපනය ෙව�ෙව) ඉ�<3( �යා�මක <3ම

1,603,407.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 1,603,406.10      100% I 100%

S88183962049 12/28/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනය)6 

Dස්තකාල සඳහා ෙපො� Eළ^ ගැTම - අ�යර 2

1,116,140.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,100,000.00      99% I 100%

N88183962050 11/27/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනය)6 

Dස්තකාල සඳහා ෙපො� Eළ^ ගැTම - අ�යර 1

911,240.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

S88183962051 12/26/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනය)6 

Dස්තකාල සඳහා සඟරා සහ ෙපො� Eළ^ ගැTම

325,200.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 325,000.00         100% I 100%

අමා.ෙ�.
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N88183962052 12/24/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනය)6 

Dස්තකාල ඇග�ෙ( වැඩසටහන

420,479.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 420,479.00         100% I 100%

N88183962053 12/24/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනය)6 

ෙපර පාස� ඇග�ෙ( වැඩසටහන

431,380.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 431,379.50         100% I 100%

N88183962054 12/24/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන 

ආයතනය)6Oදහස් ආ¶_ෙ�ද ෙබෙහ� ශෘලා 

ඇග�ෙ( වැඩසටහන

359,379.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 359,379.00         100% I 100%

N88183962055 11/27/2018

රාජ� ¨�( කාරක සභා �ල� කා_ය සාධනය 

ලබා ග� ආයතන ඇග�ෙ( වැඩසටහන

150,529.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 100,528.00         67% I 100%

H88183162056 9/25/2018

ග(පහ පළා� පාලන සහකාර ෙකොමසා�ස් 

කා_යාලය �6� ෙගොඩනැ¨�ෙ� �6� ශ3ර 

dවතා මධ�ස්ථානෙ� ඇ+ලත කාපQ ඇ�3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 200,000.00         100% I 100%

N88124962058 10/22/2018

Colombo Marathon 2018 ජාත�)තර 

තරගය බස්නා6ර පළා� පාස� =d)  අතර 

පචNත <3ම හා ඇග�ම සඳහා සහභාÙවන 

පාස� ළ�)ට s ෂ_Q ලබා^ම

480,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 480,000.00         100% I 100%

N88183962059 10/11/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන ආයතනවල 

�රධා3)ෙJ හැx�(ප� සැක�ම

404,000.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 403,840.44         100% I 100%
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N88124962060 10/23/2018

Colombo Marathon 2018 ජාත�)තර 

තරගය සඳහා පළාෙ� පාස� =d) 

ස(බ)Âකරණය  <3ෙ( වැඩසටහන

117,515.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 117,513.00         100% I 100%

N88133762061 12/24/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� පාස� +ළ �K 

ෙරෝපණය සඳහා අවශ� පැළ ලබා^ම

146,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 145,860.00         100% I 100%

N88124162062 12/7/2018

සංචාරක ආක_ෂcය ස්ථාන පව_ධනය සඳහා 

ස.කර ඇ� LEDDව� සඳහා .RNය ලබාගැTම

83,234.00               අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 83,234.00           100% I 100%

S88183862063 11/12/2018

පළා� පාලන අමාත�ංශයට  අවශ� තාKෂ4ක 

කා_යාල�ය උපකරණ Eල^ ගැTම

113,940.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 103,500.00         91% I 100%

H88124162064 11/16/2018

ෙකොළඹ සංඝරාජ .ද�ාලෙ� සහ  ග(පහ නගර 

සභා රථ ගාෙ� ස.කර ඇ�  LED  Dව� සඳහා 

ෙතකලා .RNය ලබා ගැTමට ත��ව සහ�ක 

ලබාගැTම

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

N88183962065 11/21/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙපරපාස� ද�ව)ෙJ ඉංÉ= 

භාෂාව ව_ධනය ��බඳව පෙයෝජනව� වන  

"My new words" උපකාරක කQටල පළා� 

පාලන ආයතන වලට අය� ෙපර පාස� ෙවත 

ලබා^ම 250,000.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 250,000.00         100% I 100%

N88183962066 12/29/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන ආයතන)6 

Dස්තකාල සඳහා යසපාල වන=ංහ මහතා .=) 

ප�ව_තනය කරන ලද "ෙපෝරකෙ� ෙදෝංකාරය" 

සහ "�<� බlඩා පාන ෙබොKෙK (ෙජ�ෂ්ඨ) 

ස්වයං Nßත ච�තාපදානය" කෘÝ)  ලබා ^ම 50,000.00               ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 40,560.00           81% I 100%
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ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88124962067 12/7/2018

පාස� හා පළා� පාලන ආයතනවල 

සහභා¨�වෙය) පානRර ෙවරළÝරය ��=R 

<3ෙ( වැඩසටහන

194,353.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 194,353.00         100% I 100%

N88183862068 12/27/2018

පළා� පාලන අමාත�ංශය සඳහා ප�ගණක සහ 

උපාංග Eල^ ගැTම

415,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 386,850.00         93% I 100%

N88183862069 11/29/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පළා� පාලන අමාත�ංශය, 

පළා� පාලන ෙදපා_තෙ()+ව, සහකාර පළා� 

පාලන ෙකොමසා�ස් කා_යාල සහ අමාත�ංශය 

යටෙ� ඇ� ආයතන වල %ස්n( ශාලා සඳහා 

අවශ� උපකරණ සැප�ම 500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 499,950.00         100% I 100%

S88183962070 12/28/2018

2019 ව_ෂය සඳහා පළා� පාලන හා සංචාරක 

අමාත�ංශය සහ අ�බ-ධ ආයතනය)6 

�යාකා3 සැලැස්ම සැක�ෙ( වැඩ��ව පැවැ�nම

554,900.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 554,900.00         100% I 100%

N88124962071 12/31/2018

සංචාරක �න සැම3ෙ( වැඩසටහෙ) ඉස� 

සං.ධානය

1,500,750.00          අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 1,500,750.00      100% I 100%

N88183962072 12/28/2018

පළා� පාලන ආයතන පධාT) හා පළා� පාලන 

සහකාර ෙකොමසා�ස් කා_යාලෙ� අංශ පධාT) 

සඳහා DÅ� වැඩසටහන

670,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

N88183962074 12/31/2018

පළා� පාලන ආයතන ස+ Dස්තකාල සඳහා 

ෙපො� Eල^ ගැTම

93,800.00               අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 93,800.00           100% I 100%

ප.පා.ෙකො.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88124962075 12/31/2018

සංචාරක මlඩලෙ� පව_ධන කට¶+ සඳහා සහ 

ගමනා)තය) පව_ධනය සඳහා n@ෙයෝපට 

O_මාණය <3ම. - අ�යර 3

100,500.00             අමා.ෙ�.

සංචාරක 

මlඩලය(බ.ප

) 100,398.91         100% I 100%

S88183162076 12/29/2018

පළා� පාලන ආයතන ස+ Dස්තකාල සඳහා 

ෙපො� Eල^ ගැTම.(අ�යර 11)

10,082.00               ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 10,082.00           100% I 100%

N88183962077 12/31/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙපරපාස� ද�ව)ෙJ ඉංÉ= 

භාෂාව ව_ධනය ��බඳව පෙයෝජනව� වන  

"My new words" උපකාරක කQටල පළා� 

පාලන ආයතන වලට අය� ෙපර පාස� ෙවත 

ලබා^ම - අ�යර 2 345,000.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 345,000.00         100% I 100%

N83182125001 12/31/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� E�හාන 

ඉdර ෙ-වuය ®ඩාංගනය සංව_ධනය <3ම

18,970,000.00        ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 18,902,179.83    100% I 100%

N83183163001 12/31/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ෙ�ය)ෙගොඩ 

රංග ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම හා 

වා¶ස�කරණය <3ම

4,670,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,661,129.98      100% I 100%

N83133164001 12/31/2018

කර�යාන E6ස� ස(ප� මධ�ස්ථානෙ�  DÅ� 

මධ�ස්ථානයK ඉ�<3ම - අ�යර 1

97,360,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 81,228,721.96    83% I 100%

H87141201500 4/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

ඉෙග�ම  ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල 

පාස� ද�ව) =�න Oෙවස් සඳහා .RNය ලබා 

^ම

200,000.00             පා.ෙ� ලං...ම 194,575.80         97% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152301501 5/15/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� නැ/අ�තැෙපොල 

රණ+ංග මහතාෙJ Oවස අසN) �ෙවන ගමමැද 

ෙපොR  මා_ගය තාර දමා ප�සංස්කරණය <3ම

175,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 173,669.21         99% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H87152301503 5/2/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 97/� වල�ව�ත 

ගාමෙසේවා වසෙ( 2 ප�මග  ෙපොR මා_ගෙ� පල� 

හරස් මා_ගෙ� ෙම�තාන)ද මහතාෙJ Oවස 

අසN) �ෙවන මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 199,794.55         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N87141201505 10/23/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� බඩ�ගම 

නගරෙ� රජෙ� ඉඩෙ( �6� ෙපොR 

ෙගොඩනැ¨�ලට .RNය ලබා ^ම

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 50,000.00           100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H87134202502 4/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අම)ෙදො�ව, 

ජයව_ධනDර ෙපොR අ+� මා_ගය සඳහා නළ 

ජලය ලබා ^ම

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

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87141202503 5/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 148/45/1, 

ඇ�ගාල, ෙකොHIකෙp ප�ංI පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව) =�න අ© ආදාය( 

ලාÞ එ).එ�.එස.්එෆ.් D�ෙ� මහතාෙJ Oවසට 

.RNය ලබා ^ම 17,997.00               පා.ෙ� ලං...ම 17,997.00           100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87141202504 12/13/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අංක : 58, 

ජනජයගම, ෙබෝලවලාන ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න 

ක�තරෙJ චාලQ මහ�EයෙJ Oවසට .RNය 

ලබා ^ම 18,916.00               පා.ෙ� ලං...ම 18,915.16           100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

H87134203500 5/15/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�ෙතොට 

පෙ-ශවා�) සඳහා පාTය ජල පහdක( ලබා ^ම

275,000.00             පා.ෙ� 100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

ජ.ස.ම.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87141203501 12/21/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 291/9ඒ, 

ෙපෝරෙතොට, ෙකොHIකෙp  ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න 

එ(.එ).එ(. සා�K මහතාෙJ Oවසට .RNය 

ලබා ^ම 18,916.00               පා.ෙ� ලං...ම 18,915.16           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87152304500 3/21/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ග�ක)ද 

ෙසෝමාෙලෝක මාවෙ� ව+ර ටැං<ය  ඉ����) 

වමට ඇ� පල� ප�මග  ෙපොR  මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 196,703.70         98% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87152304501 3/5/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ෙබෝ �6�වල ස�ර  මහතාෙJ Oවස අසN) 

�ෙවන  ෙපොR  අ+� මා_ගය ( හ�දාෙ� dOම� 

මහතාෙJ Oවස අසN) �ෙවන )  සංව_ධනය 

<3ම 250,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,543.00         99% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87152304502 3/5/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහොර(පැ�ල ද]ණ මලෙදොෙ� ෙපො@ d-දා 

මහතාෙJ Oවස අසN) �ෙවන  ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 249,440.50         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87152304503 3/21/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ග�ක)ද 

ෙසෝමාෙලෝක මාවෙ� ව+ර ටැං<ය ඉ����) 

වමට ඇ� ෙදවන ප�මග ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,587.50         99% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87152304505 5/2/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කමරාෙගොඩ 

ගාමෙසේවා වසෙ( වැස්Nය) ප�Nය ඉ����) 

ඇ� ෙපොR මා_ගෙ� අEල මහතාෙJ Oවස 

අසN) �ෙවන ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 198,003.00         99% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N87152304506 8/23/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

මැ�ෙකොට��ල පතාෙහේන �ටෙවල 

ෙව)ෙ-=ව�ත ප�ංI ෙහේර� මහතාෙJ Oවස 

අසN) �ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 196,589.12         98% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87133905500 4/11/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� ලබන 

අය ස(බ)ධ කරෙගන පා�ස�ක වැඩ�� 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 93,730.00           94% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87183105504 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙලෝ�වාෙගොඩ 

කැEලස්ව�ත පජා ශාලාෙ� - ෙදවන අ�යර - 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ අවස) <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 99,582.50           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H87183105505 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� nර2�යක)ද 

��රාෙගොඩ පජා ශාලාෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ 

=R <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 99,582.50           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H87183105506 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ��ණගම පජා 

ශාලාෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ අවස) <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 99,423.20           99% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H87183105507 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �U�ග(පල ජල 

ව�ාපෘ�ය අසල �6� පජා ශාලාෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ අවස) <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 99,818.03           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H87183105508 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ම�ලැහැව පජා 

ශාලාෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 99,815.45           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N87183105509 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බාRරාෙගොඩ, 

කැCෙප�වලාන පජා ශාලාවට ජල පහdක( ලබා 

^ම

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 50,000.00           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87183105511 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �3ගම, ��ණගම 

�6� �3ගම පාෙ-�ය සභාව ස+ ඉඩෙ( �6� 

අ�ප)R ®ඩා ��යට .RNය ලබා ^ම

20,000.00               ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 19,765.16           99% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N87183105512 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජය ස+  ඉඩෙ( 

�6� හංචාෙපොල Yනස්ව�ත   පජා ශාලාෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+  අවස)  <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 99,947.20           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N87183105513 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජය ස+ ඉඩෙ( 

�6� ෙලෝ�වාෙගොඩ ෙගොඩකලාන පජා ශාලාවට 

.RNය ලබා ^ම

20,000.00               ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 19,765.16           99% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H87183105514 9/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 336 � 

�ංග�ව ගාම Oලධා� වසෙ( ඉ�කර� ලබන 

dමග පජා මlඩල ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 49,791.25           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

H87152306500 1/19/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාඉ�ල, 

ව�වගලව�ත, Uණෙසේකර මාවත  ෙපොR මා_ගය  

සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,565.60         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H87152306501 1/19/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාඉ�ල ®ඩා 

��ය අසN) ද]ණට ඇ� ෙපොR  මා_ගය  

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 399,230.55         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H87152306502 1/19/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාඉ�ල, 

සම) uය)ත ෙවළඳ සැල අසN) ද]ණට ඇ� 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 299,999.90         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152306503 1/19/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාඉ�ල, 

ෙබෝගහෙහේන කxප�ලව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 299,999.90         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H87152306504 1/19/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාඉ�ල  

ග�ෙල) .හාරය අසල ඇ�  ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 399,230.55         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H87152306506 1/23/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව+��වල 

ර�න ෙවළඳසැල ඉ����) මහෙම[නා අසDව 

අසN) �ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 299,999.90         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H87152306507 1/23/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ර)ෙපො]ණගම ඊ කලාපෙ� �/ඊ/1/5 Oවස 

අසO� �ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,565.60         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H87183106508 4/11/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාඉ�ල 

සම) uය)ත මහතාෙJ ෙවළඳ සැල අසල �6ටා 

ඇ� ෙපොR නාන �ඳ සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 479,339.38         96% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H87183106509 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

අ�තනග�ල පාෙ-�ය සභාව ස+  ඉඩෙ( �6�  

ඕෙගොඩෙපොල පජාශාලාෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R  <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,995.30         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H87152306510 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙමොරෙහේන, 

කvෙකො�වව�ත ෙපර පාසල ෙදසට �ෙවන  

ෙපොR  මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 191,901.21         96% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87183106511 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�තනග�ල 

 පාෙ-�ය සභාව ස+ ඉඩෙ( �6� �ව)Dර පජා 

ශාලාෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

350,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 336,283.34         96% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H87152306512 5/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  

ෙහොරෙගො�ල ගාම Oලධා3 වසෙ( නාන �ඳ 

අසN) න(බාද�ව මරණාධාර සE� ශාලාව 

ෙදසට �ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය  <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 196,934.00         98% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87152306513 5/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඕෙගොඩෙපොල 

එ(.එස.්එ(. නෆාgස් මහතාෙJ Oවස ඉ����) 

�ෙවන ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස ෙකො)®Q 

<3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 140,077.63         93% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87141206515 11/7/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න අංක 

: 135/5, ෙසෙදො පාර, කහෙටෝ.ට ප�ංI 

එ(.a.එ(. හා�) මහතාෙJ Oවසට .RNය ලබා 

^ම 18,915.00               පා.ෙ� ලං...ම 18,915.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87141206516 12/27/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 

24�/04, කහෙටෝ.ට, ෙ�ය)ෙගොඩ   ප�ංI අ© 

ආදාය( ලාÞ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

=�න එ(.s.එෆ් ස<යා  මහ�EයෙJ Oවසට 

.RNය ලබා ^ම 26,768.00               පා.ෙ� ලං...ම 26,768.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87152307506 3/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� n^යව�ත  

ගාමෙසේවා වසෙ( , nරÈල, ගමමැද මාවත  ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 243,950.16         98% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H87152307507 3/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැNෙ��ය 

නැෙගන6ර �)ෙකෝව�ත ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,506.96         99% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152407509 3/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  යKකල උ+ර 

ගාමෙසේවා වසෙ( , �.සාව�ත  අවමංගල�ාධාර 

හා dභසාධක සE� ෙගොඩනැ¨�ල අසළ ඇ�  

ෙපොR මා_ගෙ� ෙබොK]ව සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 194,133.10         97% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H87152307511 3/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� යKකල උ+ර, 

�.සාව�ත මැ�. Oවස ෙනො : 30 පළෙවO 

ප�මග ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 299,213.24         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H87152307512 3/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ��ගම-ෙබෝග�ව 

ෙජෝජ_ මâර=ංහ  ෙපොR මා_ගෙ� පධාන මා_ගය 

හා පළෙවO ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 299,592.24         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H87152307513 4/11/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාක.ට ෙදෙK 

ක�ව ස්ථානයට ආස)න අඹ ෙසවන ආපන 

ශාලාව මාg(ව �6� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 199,090.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87152307514 6/5/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 222 පහළගම 

ගාම Oලධා� වසෙ( i .මලර�න මාවත ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

180,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 179,100.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87183107515 11/29/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග(පහ නගර සභාව 

ස+ ඉඩෙ( �6�  අංක  228 ෙබොරNයවත  ගාම 

ෙසේවා වසෙ( ෙබොරNයවත   පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N87152307516 11/19/2018

ග(පහ පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉ��ෙගොඩ ශාNය 

බ�K හ)�ෙ� =ට �ෙවන ෙ-වාල පාෙර)  

ටැKෙමෝ හ)�ය ෙදසට හැෙරන මා_ගෙ� NQ� 

ෙරෝස් ෙoක�යට හැෙරන ස්ථානෙ� =ට .�-ධ 

ෙදසට �ෙවන ෙපොR මා_ගෙ�  ඉ)ට_ ෙලොK 

අ�ලා ඇ� ෙකොටෙසේ ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 
300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 300,000.00         100% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

ග(පහ මහ නගර  සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87183108500 3/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ජාඇල පාෙ-�ය 

සභාවට අය�  වැ�ග(��ය <ංJස් ඩg� ඉඩෙ( 

�6� ළමා උද�ානෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R 

<3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,970.00         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87182108502 9/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ජාඇල පාෙ-�ය 

සභාව ස+ ඉඩෙ( �6� ෙජො=ටා ව�ත 

®ඩාංගනෙ� ඉ�� ප�සංස්කරණ කට¶+ =R 

<3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 269,082.73         90% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N87152308503 10/25/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උ+� බටගම 

ඇව�ව�ත පාෙ_ වල�ව�ත 2 වන ප�මග ෙපොR 

මා_ගය �� ෙකොටස ෙකො)®Q <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 298,387.90         99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87133108504 9/27/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පෙ-ශවල  කසල 

කළමනාකරණය කමව� <3ම සඳහා කසල 

ෙව) <3ෙ( බx) ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 283,502.02         95% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N87152308505 12/13/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඒකල ෙගේලg) 2 

වන අ�යර පධාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 954,129.80         95% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87152309500 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහේ<�ත  කඵ ඇල 

පාර ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 145,946.61         97% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H87152309501 4/4/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ෙහේ<�ත ක� 

ඇළ පාර ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 149,984.21         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152309502 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�තල පා.ස.ට 

අය� වැNසර ෙසොgසා ව�ත .ෙ/=ංහ මහතාෙJ 

Oවස අසN) �ෙවන  ෙපොR මා_ගය 

ඉ)ට_ෙලොK ග� අ�ලා සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 397,904.68         99% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87152309503 4/2/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�තල පා.ස.ට 

අය�  ඇෙල6 ව�ත ඇ)තO ෙබොෙ�v  

මහතාෙJ  ෙවළඳසැල  අසN) �ෙවන  ෙපොR  

මා_ගය ෙකො)®Q  <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 394,336.72         99% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87152309504 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�තල පා.ස.ට 

අය�  ඇෙල6  ව�ත  ච)ද=�  මහතාෙJ Oවස 

අසN) �ෙවන  ෙපොR  මා_ගය ඉ)ට_ෙලොK ග� 

අ�ලා සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 399,388.74         100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87152309511 5/2/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙහේ<�ත ක� 

ඇළ පාර ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 99,591.47           100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N87152310501 7/26/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙගෝනෙහේන, 

�Cපාෙගොඩ, ෙව)ෙ-=ව�ෙ� ෙගෝනෙහේන 

පාෙ_ ධනංජය ��ස් මහතාෙJ Oවස අසල =ට 

ඉ��යට �ෙවන මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 98% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87152310502 7/26/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බlඩාරව�ත 

ෙපර�ණ මාවෙ�  එH.ෙK. ක�ණාර�න 

මහතාෙJ ( 19N5 ) Oවස ෙදසට �ෙවන ෙපොR 

අ+� මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස ෙකො)®Q <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 243,159.66         97% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87152410504 9/26/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කඩවත, 

බlඩාරව�ත හ)�ෙ� =ට ෙසේර( මාවෙ� �ට_ 

30 K පමණ ඉ��යට ¨ය .ට ද]� පසට ඇ� 

පළවන ප�මග ෙපොR මා_ගෙ�   ( සංව_ධනය 

ෙකොට ඇ� මා_ගය ) අංක : 19/�/1 දරණ Oවස 

අසN) උ© ෙද=) ගලා එන ජලය බැස යාම 
55,000.00               ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 47,955.09           87% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

මහර  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152310505 10/15/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ෙදOය 

මෙනෝරම� ව�ෙ� අංක : 21/21 6 ප�ංI 

ජයර�න ^පබ)R මහතාෙJ Oවස අසN) �ෙවන 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 545,808.93         99% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87152311500 4/10/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 420/ඒ 

බංගලාව�ත ගාම Oලධා� ෙකොQඨාශයට අය� 

බංගලාව�ත 3 වන ප�මග ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම

280,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 276,347.14         99% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87141212500 11/28/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 26/�/2, 

රKෂපාන, ම�වාන ප�ංI අ© ආදාය( ලාÖ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) =�න  

එ(.ඒ.එ(. �හාp මහතාෙJ Oවසට .RNය ලබා 

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

සාA රB( 

මැ�+මා

N87152313500 9/11/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� මහර එKස� 

මාවෙ� පාෙ�ගම ඥාOස්සර 6Eය)ෙJ අසDව 

ෙදසට �ෙවන ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො)®Q  <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 196,728.66         98% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N87133113501 7/26/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  නාග�ක 

පෙ-ශවල  කසල කළමනාකරණය කමව� <3ම 

සඳහා කසල ෙව)<3ෙ( බR) ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 493,503.52         99% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

H87141213503 12/21/2018

කැළ4ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 778/1/�, 

කා)� මාවත, Å���ය, ව�තල  ප�ංI අ© 

ආදාය( ලාÞ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

=�න එ(.ඒ.එ).අg. �ෙවgදා  මහ�EයෙJ 

Oවසට .RNය ලබා ^ම 18,400.00               පා.ෙ� ..D.ස 18,400.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87183121500 9/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශයට අය� ෙයො) 

.�ෙ� අංක 186 දරණ ෙපොR ව�ෙ� ෙපොR 

වැ=<N ප-ධ�ය අ��වැ@යා <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 196,430.90         98% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152421501 6/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 02, 

ස්�වQ .�ෙ�, අංක 34 දරණ ෙපොR ව�ෙ� ෙපොR 

කා� ප-ධ�ය �Úසකර <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 471,697.65         94% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N87152322502 7/3/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙසේදව�ත 

+©ගල ෙපොR මාවත සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො)නා

ව නගර සභාව 250,000.00         100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87152322504 9/25/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

K.A.D.S. ෙපෙ_රා ෙනො 109/6 ශා)� මාවත 

6�ටාන N�නය සඳහ) ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

415,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 391,514.98         94% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N87183122505 8/10/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

��ෙ��යාව නව නගරෙ� පාෙ-hය ෙ�ක(ට 

අය� රජෙ� µEෙ� �6� i ලංකා සාෙමෝදය 

පජාශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <�ම

375,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 374,301.15         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N87152322506 8/29/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

මා�)නාෙගොඩ i න)ද මාවෙ� පළ�වන අ+� 

මා_ගෙ� ෙපොR කා� ප-ධ�ෙ� ඉ�� වැඩ 

අවස) <�ම

125,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 121,686.60         97% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N87133123500 6/8/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශය +ල ප�සර 

6තකා� ෙලස කසල ප�ච�කරණය සඳහා 

ෙකො(ෙපොස්Q බx) ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 84,243.52           84% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H87183124500 6/11/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� ක©ෙවල අ+�¨�ය ගාෙමෝදාගම 

පජාශාලාව සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 98,008.50           98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87183124501 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රජය ස+ ඉඩෙ( 

�6� අ+�¨�ය, ෙලKෙටරස්  පජාශාලාෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

<�ම

 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,854.64           100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87183824502 9/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

=ංහDර dහද පජා මංඩලය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 

30,000.00               ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 29,450.00           98% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

H87183124503 11/21/2018

 ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  බ�තර��ල, 

]මාරෙගව�ත අංක 1107/ඒ රජය  ස+ 

පජාශාලාව සංව_ධනය <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 50,000.00           100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

H87152325500 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙදපානම, 

ප)O��ය, ෙ-වාල පාර, සම) උයන, 1 වන 

ෙපොR ප� මග ෙකො)�Q 

<�ම

 200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 195,366.53         98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H87152325501 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �Kමෙ� 

�සරණ සරණ වැ@6� Oවාසය අසල 227 ෙපොR 

අ+� මා_ගය ෙකො)�Q 

<�ම

 200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 180,376.91         90% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H87152325504 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උ+� E�හාන 

32/1, E6x මාවත අ+� මා_ගය ග� අ+රා 

සංව_ධනය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 198,130.29         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H87152325506 6/21/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උඩහ��ල 

ශාලාව පාර, ෙමොරගහ ප�මෙJ ඇ� 154/15, 

අ+� මා_ගය ෙකො)�Q <�ම හා කා� 

ප-ධ�ය සකස් 

<�ම

 
150,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 142,997.15         95% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152325507 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රබ_ව�ත පාර, 1 

වන ප�මග මාෙන� මාවෙ� කා� ප-ධ�ය 

සකස් <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 186,687.08         93% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H87152325508 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නා.)න, අංක 

33, 

ෙ-වාන)ද පාෙ_ අ+� මා_ගය ෙකො)�Q <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 199,204.35         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H87152325510 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� E�හාන ද]ණ 

ග�වලව�ත පාර ෙකො)�Q <�ම හා එ6 කා� 

ප-ධ�ය සකස් <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 237,455.89         95% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H87152325515 10/29/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මාලප�ල බට6ර 

ගාම Oලධා� වසෙ(  අංක 128 බස් මා_ගෙ� 

ෙරෝහල පාෙ_ අංක 127 දරණ Oවස අසN) 

ද]ණට ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය dRd ප�� 

සංව_ධනය <�ම 200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 195,532.93         98% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H87182125517 12/21/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

තලව+ෙගොඩ එක�+ මාවත �ගෙසවන ®ඩා 

සමාජය සඳහා රජයට අය� තලව+ෙගොඩ එක�+ 

මාවෙ� �6� ®ඩා ��ය ෙවොNෙබො� �ඩාවට 

dRd ප�� සංව_ධනය <�ම 70,000.00               ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                      0% O 0%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H87183127501 5/17/2018

ෙද6වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වනරතන පාර 

“ඒ“ Oවාස ෙයෝජනා කමෙ� රජය ස+ ඉඩෙ( 

�6� ෙපර පාස� වැ=<N ප-ධ�ය 

ප�සංස්කරණය <�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙද6වල 

ග�<ස්ස මහ 

නගර සභාව -                      0% O 0%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H87152427502 5/17/2018

ෙද6වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ල පා� 

අනාරKkත ඇල මා_ගය සඳහා ආරKkත වැටK 

ඉ�<�ම

75,000.00               ප.පා.ෙකො.

ෙද6වල 

ග�<ස්ස මහ 

නගර සභාව -                      0% O 0%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87141227503 12/27/2018

ෙද6වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙද6වල 6� .�ය 

මා_ගෙ� .RN ප-ධ�ය dRd ප�� .තැ) <�ම

100,000.00             පා.ෙ� ලං...ම 100,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87182128501 7/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව ස+ .�ෙලෝරාව�ත මැ)�ස් 

මාවෙ� �6� =¯� උයන ප�සංස්කරණය <�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 81,008.12           81% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N87152328502 10/25/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙබො�පන 

සම¨Dර වFරඥාණ මාවෙ� පළවන ප�මෙJ 

වැ= ජලය %^ පව�න ෙකොටස ප�සංස්කරණය 

<�ම

168,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 108,263.10         64% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H87152328505 8/20/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතලවල 

.මල=�ද ෙම� මාවෙ� ආර(භක ෙකොටස ග� 

අ+රා තාර දැEම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 170,988.55         85% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N87183128506 10/30/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙමොර�ව ෙමෝදර 

Oවාස 85 ව�ෙ� ෙමොර�ව මහ නගර සභාව ස+ 

ෙපොR ඉඩෙ( �6� wR මැRර dRd ප�� 

සංව_ධනය <�ම

332,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 287,046.00         86% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N87182129502 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� කහපල නෙවෝද�ා ®ඩා සමාජෙ� ®ඩා 

��ෙ� දැ�ප)R ®ඩා ��යට .RNය ලබා^ dRd 

ප�� සංව_ධනය 

<�ම

 
200,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 181,038.16         91% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N87152329503 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මා.�තර සER 

ප�මග ෙපොR අ+� පාර සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 495,724.90         99% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152429505 9/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඇ%�වල �ට_ 

සමර+ංග මාවෙ� ෙපොR පැ� කා�ෙ� ඉ�� වැඩ 

Oම <�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 79,775.05           80% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N87183829507 12/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබොරලැස්ග�ව 

නගර සභාවට අය� මාතෘ හා ළමා සායන සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 100,000.00         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H87183130501 3/19/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� ෙදොලෙහේන ගාම Oලධා� වසෙ( මංIව�ත 

පජාශාලාෙ� .RNය ලබා ගැOම හා සංව_ධන 

කට¶+ =R <�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N87183930502 6/11/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශය +ළ ප�සර 

6තකාE ෙලස කසල ප�ච�කරණය අර�� 

ෙකොට එ6 ප�ංIක�ව) සඳහා ෙකො(ෙපොස්Q 

ෙපොෙහොර Oපද.ෙ( DÅ� වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම 150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 149,078.20         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87183130505 7/23/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ව�+©ව 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� ��+ උයන පජාශාලාෙ� 

��පස වැ� බැ(ම සකස් <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 299,530.00         100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87134230506 7/23/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ම�ෙ�ෙගොඩ 

එKස� මාවතට පාOය ජලය 

ලබා�ම

 

165,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 163,604.93         99% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

H87183130507 7/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� පනාෙගොඩ බට6ර NයනෙJ පජාශාලාෙ� 

ඉ��පස වහලය සැක=ම

125,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 107,534.60         86% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87182130508 7/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 447/B ගාම 

Oලධා� වසෙ( 6�ට)��ල පෙ-ශෙ� රජෙ� 

ෙපොR ඉඩෙ( ළමා උද�ානයK ඉ�<�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 100,000.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N87134230511 12/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝමාගම, 

හබරකඩ, ස�පකාර මාවෙ� ශ-ධා�ස්ස මාවෙ� 

�R� ඩo.එ).එස.්ෙහQ�ප�රණ මහ�EයෙJ 

Oවස අසN) යන ෙපොR මා_ගය සඳහා ජලනල 

එÚම 50,000.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 49,723.93           99% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H87152331502 4/18/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙන�ව�+©ව, 

ෙකොළ) ක)ද ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 395,493.23         99% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H87183131505 4/18/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� ෙකොස්ගම දා+�ෙගොඩ පජා ශාලාව 

ප�සංස්කරණය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 225,274.90         90% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H87183131506 4/18/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� කහට��ය පජා ශාලා ෙගොඩනැ¨�ල 

ප�සංස්කරණය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 197,064.50         99% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H87152331507 5/14/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ.ස්සාෙ��ල 

]ඩගම ඇල අසල පධාන මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 499,421.32         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H87183131508 6/11/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� ]ඩගම පජාශාලවට .RN ස(බ)ධතාවය 

ලබා�ම

35,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 35,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87183131510 9/14/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� DවK��ය 

ධ_මපාල මාවෙ� රජයට අය� ෙපොR පජාශාලාව 

සංව_ධනය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 200,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

H87152331513 11/21/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පහ�ගම අ�.ස් 

ව�ත ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

175,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 174,955.00         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H87183132502 6/8/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 05, 

නාරෙහේ)�ට අඹගහව�ත රජෙ� ඉඩෙ( �6� 

පජාශාලව සඳහා ජල ස(බ)ධතාවය ලබා�ම

35,000.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 32,112.50           92% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87141232504 8/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 08 

]�CD මාවත රජෙ� ඉඩෙ( �6�  w-ධ ම)�ර 

ෙගොඩනැ¨�ලට .RNය 

ලබා�ම

 25,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 21,867.20           87% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H87141232505 10/16/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� 

ඉඩෙ( �6� =-ධා_ථ පාර මහ� Oවාස 

පජාශාලාවට .RNය ලබා ගැOම

21,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 21,000.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H87183141500 4/10/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� වා-Rව ෙවරගම 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� පජා ශාලාෙ� ෙකොටසK 

සංව_ධනය <3ම

40,000.00               ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 39,902.24           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87134242501 3/5/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 706 B 

ෙමොෙරො)+©ව උ+ර ගාම Oලධා3 වසෙ( පාස� 

මාවත 2වන ප�මග ෙපොR මා_ගෙ� පෙ-ශවා�) 

සඳහා නල මා_ගය ^_ඝ <3ම ම¯) පාTය ජල 

පහdක( ලබා^ම. 91,060.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 91,060.00           100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87134242502 3/5/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 706 B 

ෙමොෙරො)+©ව ද]ණ ගාම Oලධා3 වසෙ( 

ස)=� ගා_ඩ) ෙපොR මා_ගෙ� පෙ-ශවා�) 

සඳහා නල මා_ගය ^_ඝ <3ම ම¯) පාTය ජල 

පහdක( ලබා^ම. 186,280.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 186,280.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

N87133142503 3/5/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කසළ 

කළමනාකරනයට අවශ� ෙකො(ෙපෝස්Q බx)  

ලබා^ම.

438,665.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 435,907.22         99% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H87152342505 3/5/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� O(ෙතර අසDව 

03වන ප�මග ප�සංස්කරණය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 499,381.11         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N87183142507 4/27/2018

ක�තර නගරය +ල ස_ව ආගEක උ�සව සඳහා 

ෙයොදාගත හැ< ෙන�( ම� ස6ත පහ) ක� ඉ� 

<3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව 932,740.10         93% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N87183142508 8/23/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පළාෙතොට 

ෙගොඩපරගහෙහේන ෙරෝය� පාK රජයට අය� 

ඉඩෙ( ළමා උද�ානෙ� සංව_ධන කට¶+ =R 

<3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 99,111.95           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87133142509 5/17/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ජනතාව සඳහා 

කසළ කළමනාකරණයට අවශ� ෙකො(ෙපෝස්Q 

බx) ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 30,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87183142511 7/31/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මහ%Kම ගාම 

Oළධා3 වසෙ( රජෙ� ඉඩෙ( �6� පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 74,292.70           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152342512 11/23/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 709� කලDගම 

බට6ර ළද� උයන අසල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

361,470.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 245,378.00         68% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

N87141243500 7/23/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� O�ඩාව 

නාගහව�ත මා_ගය අව6ර වන .RN ක�ව dRd 

ස්ථානයකට .තැ) <3ම

100,000.00             පා.ෙ� ලං...ම 81,544.81           82% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87141243501 7/23/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකෝQටෙගොඩ 

+©ව මා_ගෙ� මා_ගයට අව6ර වන ප�� �6ටා 

ඇ� .RN ක�ව dRd ස්ථානයකට .තැ) <�ම

100,000.00             පා.ෙ� ලං...ම 75,844.88           76% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87141243502 11/30/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQටාසෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� වxරා��ල මාතෘ සායන ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

සංව_ධන කට¶+ =R  <3ම

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 45,841.00           92% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87183143503 8/16/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රජය ස+ 

ඉඩෙ( �6� <ෙද���ය කැ)දල)ද සම_ 

ගා_ඩ) පජා ශාලාෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ 

=R<�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 199,991.70         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87134243506 9/27/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග�+ෙp 

ෙමෝල පාර (ෙදවන අ�යර) සඳහා පාTය ජල 

සැප¶ම ලබා�ම

154,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 136,479.02         89% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

N87183143507 11/29/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග�+ෙp 

ය�යන dසාන �Eය ෙවත .RN සැප¶මK ලබා 

^ම

20,000.00               ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 19,765.16           99% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87141244500 1/23/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙගෝනපල 

හ)�ය, පල)ෙනො�ව, ෙනො.195/1 යන 

N�නෙ� ප�ංI ෙ/.ඒ.s.f.ජයෙකො@ 

මහ�EයෙJ Oවසට පෙ�ශෙවන මා_ගය අව6ර 

වන ෙසේ =�වා ඇ� .RN %හැ) ක�ව .තැ) 

<3ම.
39,700.00               පා.ෙ� ලං...ම 39,700.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87152344501 2/20/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙගෝනපල 

හ)�ය, කන�තෙගොඩ, මැ4Kව�ත මා_ගය jcb 

ය)ත ෙයොදා කා� කපා සංව_ධනය <3ම.

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 49,181.00           98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87152344503 3/5/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බ�.ට, ෙදකවල 

මා_ගය jcb ය)ත ෙයොදා කා� කපා සංව_ධනය 

<3ම.

50,000.00               ප.පා.ෙකො. 98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N87141345500 7/2/2018

මRරාවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

.ක�ප බලශK�  භා.තය ��බඳව දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 150,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87133846500 9/21/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පබල 

පා�ස�ක ගැට�වK වන ගංව+ර ෙහේ+ව) Yඩා 

.�න ඉහළ නාරගල ඕප�ල පජාව සඳහා ඔ� 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. -                      0% O 0%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N87152346501 8/28/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 819/� 

මහගම බට6ර ¥ dද_ශන පජා ශාලාෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R<3ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 150,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87134247500 10/1/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 799 ඒ 

ඇලව හා 799 � ග�ෙපො�තා.ල ගා.O. 

වස(වල පජාවෙJ පාTය ජල අවශ�තාවය සදහා 

ජල ටැං< (1.500) 02K ලබා^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 12,000.00           80% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

ෙහොරණ   පාෙ-hය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87134147502 10/8/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 799 ඒ 

ඇලව ගා.O. වසෙ( අංක 09 ෙC� Oවාසවල 

bව� වන පජාව ෙව�ෙව) රජයට අය� ඉඩෙ( 

ෙපොR �ඳK ඉ� <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,957.40           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87134147503 5/17/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� නෑ6)න 

.හාරස්ථාන ෙපොR මා_ගෙ� (ෙp.p මහතාෙJ 

Oවස අසළ =ට ෙසෝමච)ද මහතාෙJ Oවස 

දKවා) ආර(භක ස්ථානයට අ@ 12K සහ අ@ 

15K �ග 6¶( පgCප ලබා^ම 12,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 9,750.00             81% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87141247508 9/25/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 809 ෙතwවන 

නැෙගන6ර ගාම Oලධා� වසමට අය� 

අරCපලක)දව�ත ශා)ත ෙසබස්�ය) 

ෙ-වස්ථානය දක. .RN .RN %හැ) ප-ධ�ය 

^_ඝ <3ම 50,000.00               පා.ෙ� ලං...ම 37,282.36           75% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H87134248500 12/31/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� බා� හ/6යා_ 

ෙපොR මා_ගෙ� පෙ-ශවා�) සඳහා නල මා_ග 

^_ඝ <3ම +�) පාTය ජල පහdක( ලබා^ම

123,176.73             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 123,176.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H87183149500 9/20/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 803 ගා.O. වසෙ( 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� ක)දෙහේන පජා ශාලාෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R<�ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 98,136.30           98% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87152349502 9/5/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� 795� 

සද=�ගම ගාම Oලධා� වසෙ( නා.�ගල 

හතරමංහ)�ෙය) 35 ක)ද පාර ෙපොR මා_ගය 

ග� අ�ලා අවස) කළ තැන =ට ඉ��යට 

සංව_ධනය <3ම 500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 495,298.01         99% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87134151500 7/2/2018

වල�ලා.ට පහල ෙහෙවස්ස උ+ර අKකර 15 

පෙ-ශයට පාTය ජලය ලබා �ම සදහා ජල 

ෙයෝජනා ව�ාපෘ�යK �යා�මක <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,945.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87183151501 8/15/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 787/� 

වල�ලා.ට ද]ණ ග�වක පජා ශාලාෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R 

<3ම

 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 300,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H87183151502 8/15/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 787 

වල�ලා.ට නැෙගන6ර උ©��ල පජා ශාලාෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R 

<3ම

 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 300,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87152351505 9/4/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 843/f 

ක)ෙකොටව�ත ගාම Oලධා� වසෙ( රජය ස+ 

ඉඩෙ( �6� පජා ශාලාව සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 500,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87133852501 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පබල 

පා�ස�ක ගැට�වK වන ගංව+ර ෙහේ+ව) Yඩා 

.�න ඉ�Kෙපොත හා Eදලන පජාව සඳහා ඔ� 

ලබා^ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

පාN)ද�වර 

පාෙ-hය 

සභාව -                      0% O 0%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N87152353500 7/20/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉ�ලෙහේන 

dසාන µEයට යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

75,000.00               ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 73,800.00           98% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87134253501 7/19/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  වැNකල රජෙ� 

ඉඩෙ( �6� පජාශාලාවට පාTය ජලය ලබා�ම

25,000.00               ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 25,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87183153502 7/20/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ]�Rව�ත පජා 

ශාලාෙ� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 271,094.21         90% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87183153503 8/10/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙගොරක+©ව 

පජා ශාලාෙ� සංව_ධන කට¶+ =R<3ම

50,000.00               ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87141254500 1/30/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�වදlඩ 

ර�ම�තැ)න පජා ශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සඳහා 

.RNය ලබා^ම.

71,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 70,657.61           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87152354501 2/1/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙබොර�ෙගොඩ 

ස�උය)ක)ද ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 98,948.92           99% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N84152301500 8/8/2018

�[ල��ය පා. ෙ�. ෙකො. 58 F ඉහලගම ගාම 

Oලධා3 ෙකොQඨාශෙ� ඉහල මඩ(පැ�ල 

රජගහDර ෙපොR ඉඩෙ( පජා ජල ව�ාපෘ�ෙ� ඉ�� 

වැඩ Oම <3ම.

2,000,000.00          පා.ෙ� ජ.ස.ම. 2,000,000.00      100% B 35%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

N84134202500 7/2/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 68 A මහ 

ඇ�ගාල පජා ජල ව�ාපෘ�ෙ� ඉ�� වැඩ Oම<3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පජා ජල 

සැප¶( 

ෙදපා_තෙ()

+ව -                      0% C 60%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N84152302501 7/2/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උ+� කටාන රංF 

මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 407,651.80         82% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N84152302502 12/19/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ර-ෙදො�ව ද]ණ 

ලාÅවල පාෙ_ පල� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

354,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 272,314.54         77% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152302503 12/19/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උද(Eට ඇල) 

මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

111,831.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 88,831.50           79% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

U84152302504 8/1/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Bනැ�යන 

නැ./.ජය මාවත ෙදවන ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

1,250,000.00          ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,237,023.73      99% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N84152302508 10/25/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙනො: 420/14/1 ඒ 

ශා)ත ලාසරස් පාරල �ග�ව ප�ංI එ(. එස.් එ(. 

ඉස්ම� මහතාෙJ Oවස ඉ���ට ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 485,388.80         97% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N84152302510 12/20/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �+වා@ය 

වල�තවල පාර ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 234,421.50         94% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N84152302511 12/20/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �+වා@ය ප)සල 

=ට dසාන µEය දKවා ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,422.50         99% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N84152302512 12/20/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ]ස්වල මංගල 

මහතාෙJ Oවස ඉ���ට මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

175,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 111,557.50         64% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N84152302513 12/20/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ර).මන පධාන 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

275,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 257,306.00         94% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152302514 12/26/2018

කටාන පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙනො.420/14/1, ඒ 

ශා)ත ලාසරස් පාර, �ග�ව ප�ංI එ(. එස.් එ(. 

ඉස්E� මහතාෙJ Oවස ඉ���ට මා_ගෙ� ඉ�� 

ෙකොටස සහ අ+� මා_ග ෙදක සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 471,300.20         94% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H84152403500 11/23/2018

�ග�ව පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපො�ෙතොට 

තK<යා පාර අංක 475/2 ෆාg�) මහතාෙJ 

Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 495,486.46         99% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H84134103502 11/23/2018

�ග�ව පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඒ�+කා ල 

ශමදාන මාවෙ� පෙ-ශවා� Oවැ=ය)ට පාTය 

ජල පහdක( ෙනොමැ� බැ.) එම මා_ගෙ� 

ජලනල එ1ම.

70,305.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 70,301.48           100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N84134103503 11/23/2018

�ල�ව පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 259/33/13 

ප�ල)ෙHන ව�ත දඵපත Eග�ව පාTය ජලය 

ලබා ගැTම සදහා ජල නල එNම

73,335.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 73,333.41           100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H84152303507 11/27/2018

�ග�ව පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�ෙතොට, 

තK<යා පාර, ෙකොHIක ෙp අංක 36/6, එස.් එH. 

��තNෆ් මහතාෙJ Oවස ඉ���ට කා� ප-ධ�ය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව නගර 

සභාව 448,179.83         90% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H84152303508 12/5/2018

�ග�ව පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�ෙතොට 

ෙකොHIකෙp අංක 265/2, ෆස්රා) (ෆgd�) 

මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

429,695.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                      0% O 0%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N84152303509 12/5/2018

�ග�ව පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�ෙතොට 

ෙකොHIකෙp ෙනො. 331/21 නd�^) ෙමොහමp 

ඉ�E මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

426,665.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                      0% O 0%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152303510 12/26/2018

�ග�ව පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ��පන 

ෙ-වස්ථානය ඉ���ට �6� ෙපොR �ඳ අසN) යන 

මා_ගෙ� වැ= ජලය ඉව� <3මට බට දමා කා� 

ප-ධ�ය හා ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො)®Q දමා සංව_ධනය <3ම. 500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 306,370.35         61% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

U84141204501 10/25/2018

E�ව)ෙගොඩ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කලÅෙගොඩ 

=ට උ)නා�ව ෙදසට �ෙවන මා_ගෙ� 

ෙව�යායට මාg(වන මා_ගෙ� හා ඉ) ද]� 

පසට �ෙවන ගම)ෙගදර ෙවලමැද පාර සදහා 

.RNය ලබා ^ම. 1,000,000.00          පා.ෙ� ලං...ම 999,946.00         100% I 100%

N84152304502 12/13/2018

E�ව)ෙගොඩ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 117 

වැ�ෙහේන ගාම Oලධා3 ෙකොQඨාශෙ� සම¨ 

මාවත සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො. 95% I 100%

H84152305500 7/2/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨෘශෙ�  21 - � - මඩබා.ත 

ඉහළ - මඩබා.ත කැලෑ��ගම ෙපේම=� මහතාෙJ 

Oවස අසN) ක)දට යන ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 298,625.12         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H84152305501 7/2/2018

��ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 40 - ඒ - ඉäපරෙC 

- ෙහේOයාය ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 293,550.37         98% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H84152305502 7/2/2018

��ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 26 

ක�/ප�ෙලෙවල - ෙකොටක)ද එKස� මාවත 

dO� මහතාෙJ Oවස ඉ����) ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 294,088.68         98% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H84152305503 7/2/2018

��ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 01 - 

ෙලෝ�වාෙගොඩ - සx) යන 4 වන ප�මග 

මංචනායක මහතාෙJ Oවස ඉ����) ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 292,202.34         97% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H84152305504 7/2/2018

 ��ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 337 - � - 

මාNගාතැ)න - ෙදවන ෙපොR බස් මා_ගය 

Uණෙසේකර මහතාෙJ Oවස ෙදසට ෙකො)®Q 

<3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 292,321.90         97% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H84152305505 7/2/2018

��ගම ලා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 357 - �.�ය - 

තැÃNෙකො�ව ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 294,437.73         98% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H84152305506 7/26/2018

��ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 36 ගස්ෙC 

ගාම Oලධා3 වසෙ( ගස්ෙC ෙහ)යාය  ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)�Q <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 195,922.55         98% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H84152305507 7/2/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

බැ¦ල��යව�ෙ� =ට ෙකලවරෙහේන මා_ග ය 

දKවා �ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 990,249.04         99% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H84152305508 7/2/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� හා��ගම 

ෙදොඩ)කෙp අසN) වමට +)දෙ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 994,739.20         99% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152305509 7/2/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකQඨාශෙ� 20 f 

E�ලවල ගාම Oලධා3 වසෙ( සE�ශාලාව 

අසN) �ල��ය හරහා 20 ඒ ෙ�වැ�ෙද4ය ගාම 

Oලධා3 වසම හරහා කදාන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම. 1,700,000.00          ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,697,832.15      100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N84152305510 7/2/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකQඨාශෙ� අංක 06 

කlඩලම ගාම Oලධා3 වසෙ( 

�)නෙගො�ලව�ත සඳNය ස්ෙටෝ_ස් මහතාෙJ 

Oවස අසN) Ecඔඵව දKවා �ෙවන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම. 300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 289,872.72         97% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152305511 12/13/2018

��ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ද(��ලෑව 

ප�Nය ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 991,714.95         99% I 100%

N84152305512 12/13/2018

��ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බාxරාෙගොඩ 

ෙ�ය)ෙගොඩ පාෙ_ ද]ණට ඇ� ෙදවට පාෙර6 

කැf ¦^ ¨ය Rෂ්කර ස්ථාන ප�සංස්කරණය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 992,206.88         99% I 100%

H84152306500 7/2/2018

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙබෝපාගම 

යටවල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 975,926.74         98% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H84152306501 7/2/2018

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නාෙගොඩ 

ග(මැද ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 991,632.50         99% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H84152306502 7/2/2018

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

]©(¦ක)ද ගාමෙ� මැද ෙපොR මා_ගය සහ 

ෙබෝපාගම ෙදසට �ෙවන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,297.35         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H84152306503 7/2/2018

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ප�]�ර 

කරස්නාගල මා_ගෙ� උ©ගංඇ�ල 

ටා)ස්ෙපෝමරය අසල =ට කරස්නාගල ෙදසට 

�ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,140.62         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H84152306504 7/2/2018

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අලවල 

උ+රාෙද4ය ග(මානයට �ෙවන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 497,970.62         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H84152306505 7/2/2018

 

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කරස්නාගල 

DංIනවෙ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,452.60         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

N84152306509 9/18/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇතා 

උඩක)ද බlඩාරනායක Dර ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම.

650,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 640,851.78         99% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N84152306510 11/5/2018

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇතා 

උඩක)ද .ෙ/ෙසේන කඩය අසල පැ� බැ(ම 

බැøම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 237,285.39         95% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N84152306511 9/18/2018

අ�තනග�ල පා ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇතා 

උඩක)ද න©ෙහේන ෙපොR අ+� මා_ගය dO�ෙJ 

Oවස දKවා ෙකො)®Q <3ම.

325,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 322,153.44         99% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N84152306512 9/18/2018

අ�තනග�ල පා ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇතා 

උඩක)ද Y1ම)වල ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q 

<3ම.

275,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 273,017.63         99% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

U84152306513 10/25/2018

අ�තනග�ල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ප�]�ර 

ගම මැද ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 494,207.71         99% I 100%

N84152306515 12/20/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙවදගම 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 488,565.64         89% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152307502 7/2/2018

ග(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ��ගම 

ෙබෝග�ව ගාමෙසේවා වසෙ( ෙබ(මල ග(මානයට 

අ+�වන ෙපොR මා_ගෙ� ෙදපස පැ�බැ(ම 

ඉ�<3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 1,991,350.00      100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

N84152307506 9/13/2018

ග(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැNෙ��ය 

වැNව�ත ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 493,785.77         99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152307507 9/13/2018

ග(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ග�ඔඵව ප)=� 

කලායතනය ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,360.76         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152307508 9/13/2018

(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැNෙ��ය ජය)� 

මාවෙ� පාෙ-�ය ම)r මâක පනා)R 

මැ�+මාෙJ Oවස ෙදසට යන ෙපොR  මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 393,180.00         98% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152307509 9/13/2018

ග(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ගෙ)��ල 

�ලරතන ප)සෙල6 තාCපය අසල කා�ව සහ  

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 298,733.60         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152307510 9/13/2018

ග(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැNෙ��ය 

ජය)� මාවෙත) ]©E�ස්ස ල)දට යන ෙපොR  

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 298,355.53         99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

U84152307511 9/14/2018

ග(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ��ග�ව 

ෙබෝග�ව ගාමෙසේවා වසෙ( ෙබ(මල ග(මානයට 

ඇ+�වන ෙපොR මා_ගෙ� ෙදපස පැ� බැ(ම 

ඉ�<3ම 11 වන අ�යර

1,999,954.50          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 1,999,446.30      100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U84152307512 9/27/2018

ග(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ��ග�ව 

ෙබෝග�ව ගාමෙසේවා වසෙ( ෙබ(මල ග(මානයට 

ඇ+�වන ෙපොR මා_ගෙ� ෙදපස පැ� බැ(ම 

ඉ�<3ම. - 111 අ�යර

1,999,954.50          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 1,994,480.10      100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

U84152307514 10/25/2018

ග(පහ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොස්ඕ.ට 

áනගහෙවල මා_ගෙ� පැ� බැ(මK ඉ� <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 413,633.11         83% I 100%

U84152307516 12/3/2018

ග(පහ මහ නගර සභා �මාව +ල E�ස්ව�ත, 

මැදව�ත, වනාතව�ත යාෙවන  ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 980,971.40         98% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

U84152307517 12/14/2018

ග(පහ පාෙ-�ය සභා බලපෙ-ශෙ� ෙබො�ලත 

උ+ර ෙපො�ගහව�ත පාෙ_ සම¨ මාවත ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 494,612.00         99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

U84152307518 12/3/2018

ග(පහ පාෙ-�ය සභා බලපෙ-ශෙ�  ෙබො�ලත 

උ+ර ෙව�ත=ංහ මාවත ��ය කා)තා  ෙපොR 

අ+� මා_ග සංව_ධනය <3ම.

222,500.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 210,362.00         95% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H84152308500 7/2/2018

ජා - ඇල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� යKක©ව i 

dමංගල මාවත ෙදවන ප�මග ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

650,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 645,415.09         99% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H84152308501 7/2/2018

ජා - ඇල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ඇෙලKසැ)ඩාව�ත, �Å� මාවත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 599,737.35         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H84152308502 7/2/2018

ජා ඇල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කDව�ත 

R(�යෙපොළ මා_ගෙ� 4 වන ප�මග ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 599,315.20         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U84152308506 8/29/2018

ජා- ඇළ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  බට6ර 

+ඩැ�ල ගාම Oලධා3 වසෙ( �ග අ@ 850 K හා 

උස අ@ 08 K වන ෙපො@ ඇල පැ� බැ(ම 

සැක�ම  - අ�යර (1)

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 2,389,832.81      96% I 100%

U84152308507 8/16/2018

ජා- ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� රාගම, 

බටල)ද �යගල ව�ත, යසාදන ග(මානය ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

650,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 634,824.15         98% I 100%

U84152308508 8/16/2018

ජා- ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� කඳාන, 

ගෙ)��ල මා_ගෙ� ලgෙමෝ� ආයතනය 

ඉ���ට ෙටKලා මහ�EයෙJ Oවස ඉ���ට 

ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

650,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 536,015.66         82% I 100%

N84152308509 12/20/2018

ජාඇල පා. සභා බල පෙ-ශෙ� නාෙගොඩ ෙකොළඔ 

මා_ගයට ස(බ)ධ වන ස්s( ෙබෝQ ආපන 

ශාලාව අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 985,046.38         99% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N84152308510 12/20/2018

ජාඇල පා. සභා බල පෙ-ශෙ� රාගම 

ආOයාක)ද පාර, ෙCරල)ද රාගම �ස්+රාජ 

ප�මග ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

750,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 749,916.58         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U84152308511 12/20/2018

ජාඇල පා. සභා බල පෙ-ශෙ� යKක©ව dමංගල 

මාවත මා_ගෙ� ඇෙලKස් රණ=ංහ මහතාෙJ 

Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,300,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,299,307.55      100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U84152309501 9/7/2018

ව�තල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කඩවත - රාගම 

පධාන මා_ගෙ� අ+� මා_ගයK වන ෙහොරෙC 

ප)සල පාෙ_ �ට_ 300 K R�) ෙබෝK]ව අසල 

ද]� ෙදසට ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය ෙකො)®Q 

<3ම. 375,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 374,733.21         100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

U84152310501 8/1/2018

මහර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නාරංවල ද]ණ 

+)අඳෙහේන මා_ගෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 399,900.50         100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

H84152310502 8/1/2018

මහර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශයට අය� වැN��ලෑව 

රාගම පධාන මා_ගෙ� අ+� මා_ගයK වන 

ෙමෝල පාෙ_ ෙකළවර ඇ� පැ� බැ(ම සැක�ම

85,000.00               ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 76,863.10           90% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

U84152310503 8/24/2018

මහර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නාරංවල ද]ණ 

+)අඳෙහේන මා_ගෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම.

90,000.00               ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 89,997.71           100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

U84152310504 8/24/2018

මහර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කඩවත, ර(�+ගල 

i Dණ�ාලංකාර .හාරය ඉ����) ( පධාන 

ෙJQ�ව ඉ����) වමට) ඇ� ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම.

810,000.00             ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

U84134210505 9/10/2018

මහර පා. ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� �+ලක)ද 

ජල ව�ාපෘ�යට අය� Oවාස සදහා ජල �ට_ 

ලබා^ම.

240,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 237,331.25         99% D 80%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N84134111500 7/2/2018

ෙදො(ෙප පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ත�ගස්ව�ත පාTය ජල ව�ාපෘ�ය D�� <3ම 

සදහා අමතර ජල ටැං<යK ඉ� <3ම.

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 1,500,000.00      100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

මහර  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152311503 12/13/2018

ෙදො(ෙප පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වටවල පධාන 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 993,231.25         99% I 100%

H84152312500 7/2/2018

¦යගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ¦යගම ජය)� 

මාවත ෙපොR මා_ගෙ� අබල) පෙ-ශය 

ෙකො)®Q <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 978,313.04         98% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H84152312501 7/2/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ]��ල 

හ�ත උයන ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <�ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 991,056.79         99% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N84152312502 12/13/2018

¦යගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මාෙකොළ උ+ර, 

ඉහළ හා මාෙකොළ උ+ර මධ�ම පෙ-ශ ෙදකට 

මාg(ව ඇ� +�ෙසවන මාවත ෙපොR මා_ගය හා 

ෙබෝK]ව සැක�ම.

2,066,509.18          ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,947,913.68      94% I 100%

N84152312503 12/26/2018

¦යගම පා. සභා බල පෙ-ශෙ�  ෙCරගහ�ල 

ෙබොරඵවල ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො)®Q <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 994,182.96         99% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

U84152313500 8/30/2018

කැළ4ය පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 262 

ෙප�යාෙගොඩ ගාම Oලධා3 වසෙ( කැළ4ය, 

වරාෙගොඩ, ¥යාකා)ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 1,480,168.03      99% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U84152313501 8/30/2018

කැළ4ය පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 258 

ෙ�වැ�ව ගාම Oලධා3 වසෙ( කැළ4ය, 

ෙ�වැ�ව, මහව�ත පාෙ_ 5 වන ෙපොR හරස් 

මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 287,143.60         57% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H84152322500 7/2/2018

ෙකොෙළො)නාව පා. ෙ�. ෙකො. මාNගාෙගොඩැ�ල 

ජයග� මා_ගය ෙසේ^ යාම වැළැKnම සදහා කා� 

ප-ධ�යK ඉ�කර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 500,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N84141224505 7/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පහළ ෙබෝE�ය 

157 � Oවස =ට 157 f Oවස දKවා .RN ක�ව 

ස.ෙකොට %හැ) ඇද .RNය ලබා^ම.

243,439.00             පා.ෙ� ලං...ම 243,439.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N84152328500 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොරළවැ�ල 

එ(. ඊ. ෙපෙ_රා මාවෙ� අග ෙකොටස අංක 22/4 

උඵ .ටෙJ අO� මහතාෙJ Oවස අසN) ෙ_� 

පාර ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

665,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 538,826.01         81% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152328501 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපෂ_ මාවත 1 

වන ප�මෙJ අඟ ෙකොටස ෙ_� පාර අසල ඇ� 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 73,128.63           29% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152328502 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පැ)=ස්] ෙ�) 

අඟ ෙකොටස ව�. අංක 468 අ�ර මහතාෙJ Oවස 

අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

110,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 86,029.71           78% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152328503 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Y. එ(. පනා)R 

මාවත 5 වන ප�මෙJ අග ෙකොටස ව_. අංක 

52/33 H)තක පනා)R මහතාෙJ Oවස අසN) 

ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 122,957.07         82% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152328504 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� එ(. ඊ. පනා)R 

මාවත 6 වන ප�මෙJ අග ෙකොටස ව�. අංක 

52/11 dbව පනා)R මහතාෙJ Oවස අසN) 

ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

110,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 89,162.11           81% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152328505 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ශා)ත Yත_ 

ප�මෙJ අග ෙකොටස ව�. අංක 610 ප-ම=� 

පනා)R මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

140,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 112,882.14         81% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152328506 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මහ .ධාන පාෙ_ 

අග ෙකොටස ව_. අංක 27/15ෙම�� මරÝ� 

මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 81,897.25           82% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152328507 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොරළවැ�ල 

Uණව_ධනාරාම පාෙ_ අග ෙකොටස ව�. අංක 760 

�1ප ස්s� ආයතනය අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 137,704.55         69% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152328508 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොරළවැ�ල 

v¦N පාර අග ෙකොටස ව�. අංක 798 රංF� 

පනා)R මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 118,379.62         79% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84152328509 9/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොරළවැ�ල 

 වර Oවහ) ෙපෙදස ව�. අංක 62/21a අංක 

දරණ Oවස අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

125,000.00             ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 99,822.19           80% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N84134230500 7/20/2018

ෙහෝමාගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ජ�තර රණාල 

 පෙ-ශෙ� කන�ත පාර ෙපොR අ+� මා_ගෙ� 

Oවැ=ය) ෙවත නල ජලය ලබා^ම.

360,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 360,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

U84152330503 10/25/2018

ෙහෝමාගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ජ(බලගස් 

ව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

750,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 748,311.94         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U84152330504 10/25/2018

ෙහෝමාගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙගොඩෙහේන 

පාර  ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

750,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 748,536.49         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N84152330505 11/1/2018

ෙහෝමාගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ජ�තර 

ෙහේ)�ට ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 378,414.39         95% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H84183131500 7/20/2018

�තාවක පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �KෙදOය, 

]�)ෙදOය, ��තගස්��ය Oවාස ෙයෝජනා 

කමෙ� පජා ශාලාව ඉ�<3ම - 1 අ�යර

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 499,418.20         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H84152331501 7/2/2018

�කාවක පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ක�අJගල 

�ණමෙ� ජනපදෙ� පධාන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 431,570.43         86% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H84152331502 7/20/2018

�තාවක පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පහ�ගම පැර4 

ෙව)ෙ-= ඉඩම ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 499,724.35         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

U84152431504 9/7/2018

පාRKක පෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� දෙඹෝර 

දංගහ]�ර මා_ගෙ� කැf ඇ� ෙබෝK]ව 

අඵ�) සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 818,526.09         82% I 100%

N84152331505 12/13/2018

�තාවක පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොස්ව�ත 

නගර ෙපොළ ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 992,373.27         99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H84152333500 7/19/2018

පාRKක පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ�Kව�ත උ+ර 

�)ෙටරස් ®ඩා��ය ළග =ට ආරාමය දKවා 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 499,418.20         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N84152341500 7/30/2018

පානRර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වෑකඩ 

නැෙගන6ර ගාම Oලධා3 වසෙ( පහ)ගම 

කන�තට යන ෙපොR පධාන මා_ගෙ� අවස) 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 580,008.00         97% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

N84152341501 7/30/2018

පානRර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වෑකඩ 

නැෙගන6ර ගාම Oලධා3 වසෙ( පහ)ගම පධාන 

මා_ගෙ� කඩය අසල වමට ඇ� ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 450,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

N84141241502 7/2/2018

පානRර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නාර(��ය 

+)වන ප�මගට .RNය ලබා^ම.

134,613.58             පා.ෙ� ලං...ම -                      0% O 0%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

N84152341503 7/30/2018

පානRර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙබKෙKගම 

D)සරව�ත ෙපොR මා_ගය �� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 600,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

N84134141504 12/13/2018

පානRර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකෙස�ව�ත, 

�Jගල සඟෙබෝ මාවෙත6 ද]ණට ඇ� පළෙවO 

ප�මග සදහා පාTය ජලය ලබා ^ම.

115,410.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 115,410.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H84152342500 11/19/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රණ.� ච�� 

.ෙ/=ංහ ෙපොR මාවත තාර දමා සංව_ධනය <3ම.

210,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 188,847.96         90% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H84152342501 7/2/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �ණම�ගහව�ත 

ෙපොR අ+� මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 298,168.42         99% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H84152342502 7/2/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සම¨Dර නgව 

මා_ගෙ� ඇල ඉ[ෙ_ ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

තාර දමා සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 295,085.72         98% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H84152342503 7/2/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� dමනාරාම 

මැදපාර ෙපොR මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 299,643.63         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H84152342504 7/2/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ]ඩා වස්ක©ව බ. 

ෙවරළබඩ ෙපොR මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය 

<�ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 277,951.63         93% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H84152342505 7/2/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� E)ෙ)�තැ)න 

මා_ගෙ� ෙහොෙ_ව ෙපොR මා_ගය තාර දමා 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 499,369.92         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

U84152342512 10/2/2018

කඵතර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �රKඛ)ද 

මාවෙ� පළ� ප�මග ෙපොR මා_ගය තාර දමා 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 489,173.02         98% I 100%

H84152442513 10/11/2018

කඵතර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රණ.� ච�� 

.ෙ/=ංහ මාවෙත6 කා�ව සංව_ධනය <3ම.

90,000.00               ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 86,812.40           96% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152343502 12/13/2018

බlඩාරගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 690 � 

E�ස්ව�ත ගාම Oලධා3 වසෙ( රබ_ව�ත ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

450,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 441,166.40         98% I 100%

N84152344503 12/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 628 � පහල 

E�ලෑව උ+ර ගාම Oලධා3 වසෙ( හ�බරාව 

ෙදවන �.d( මා_ගය ( ��+ල)ද 17 ෙකොටස 

යා කරන මා_ගෙ�) මැද ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම. 1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 987,658.82         99% I 100%

U84152345500 8/15/2018

මRරාවල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ව��ට 

�)නෙකොල ෙහේන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 500,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N84134145501 12/13/2018

මRරාවල පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ� �Kල)ද 

පාTය ජල ව�ාපෘ�ය 1 අ�යර

235,000.00             ප.පා.ෙකො. ජ.ස.ම. -                      0% O 0%

U84152346503 8/2/2018

wල�=ංහල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ජය)�Dර 

]�ගහ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 444,503.70         89% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

U84152346504 8/1/2018

wල�=ංහල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ��යල 

ෙගව� 20 පෙ-ශෙ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 496,869.44         99% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

U84152346506 8/15/2018

wල�=ංහල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �යක©ව 

ෙ�රගහෙහේන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 498,918.78         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84134147500 7/26/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක(  ෙකොQඨාශෙ� 

ෙතwවන ගාම Oලධා3 වසෙ( ෙපොN=ය අසල 

පැස්]ව� ජනපදෙ� ජනතාව සදහා පාTය ජල 

පහdක( ලබා^ම.

1,000,000.00          පා.ෙ� ජ.ස.ම. 995,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N84183147502 11/1/2018

ෙදොඩ(ෙගොඩ පාෙ-�ය සභාවට අය� =�වෙඩ� 

800/අg, ගාම Oලධා3 වසෙ( ෙපොR �ඳ 

අඵ�වැ@යා <3ම.

375,950.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 372,533.65         99% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H84134248500 8/1/2018

ෙo�වල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �ංෙහේන ගාම 

Oලධා3 වසෙ( ජා�ක ජල ස(පාදන මlඩලෙ� 

ජලය නවතා �ෙබන තැන =ට ජල නළ ප-ධ�ය 

^_ඝ <3ම.

2,000,000.00          පා.ෙ� ජ.ස.ම. 2,000,000.00      100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

U84152448501 8/1/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� උ+� 

පයාගල ගාම Oලධා3 වසෙ( උ+� පයාගල හා 

ද]ණ පයාගල යා කරන අ(ෙ²ව�ත පාළම 

ඉ�<3ම.

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 1,474,657.89      98% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

U84152448503 8/15/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

අ]%ස්ස Dස්සැ�ලාව ෙපොR මා_ගය හා ඒ හරහා 

වැs ඇ� ෙපQ� ෙබෝK]ව සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 1,000,000.00      100% I 100%

U84134248504 12/19/2018

ෙo�වල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 737 .හාරක)ද 

ගාමෙසේවා වසෙම6 ආ_.බ)Rල ෙපෙ_රා 

මාවෙත6, නවතා ඇ� ස්ථානෙ� =ට ඉ��යට ජල 

සැප¶ම ^_ඝ <3ම

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

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

U84134148505 12/19/2018

ෙo�වල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 743 ඒ 

අKකරමල ගාම Oලධා3 වසෙම6 ¤Qටංව�ත 

�ඳ සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 200,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H84152349500 8/1/2018

ම+ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 806 ඒ ඉ-දෙගොඩ 

බට6ර ෙවෝග) ව+යාෙ� රාම) ලැg( කාමර 

ෙපොR මා_ගය තාර දැ�ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 299,215.08         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H84152349501 8/1/2018

ම+ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 806 ඒ ඉ-දෙගොඩ 

බට6ර කDවැNෙගොඩ පාර චEල මහතාෙJ Oවස 

ඉ���ට ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q අ+රා 

සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 147,286.52         98% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H84152349503 8/1/2018

ම+ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 806 ඒ ඉ-දෙගොඩ 

බට6ර ෙදOය 17 ක�ව ඉ���ට +ෂාර මහතාෙJ 

Oවස අසල ෙපොR මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය 

<3ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො. 89% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

U84152349504 8/1/2018

ම+ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 806 ඒ ඉ-දෙගොඩ 

බට6ර ඉ-දෙගොඩව�ත ( උඩ ෙකොටස)ෙපොR 

මා_ගය ග� තාර දමා සංව_ධනය <3ම.

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 699,218.64         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

U84152349505 8/1/2018

ම+ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 806 ඒ ඉ-දෙගොඩ 

බට6ර ෙවෝග)ව�ත ඉ-දෙගොඩ ෙකොටස ෙපොR 

මා_ගය ඉ�� ෙකොටස ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 491,200.26         98% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H84152349507 10/11/2018

ම+ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 806 ඒ ඉ-දෙගොඩ 

බට6ර උ�ප�ෙහේන 87 ෙපොR මා_ගය තාර දැEම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 198,630.09         99% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N84152449508 12/24/2018

ම+ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 806 ඒ ඉ-දෙගොඩ 

බට6ර මාර(��ල ෙපොR අ+� මා_ගෙ� 

Uණර�න මහතාෙJ Oවස අසල =ට �යෙසේන 

මහතාෙJ Oවස ෙදසට සංව_ධනය <3ම.

651,956.80             ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 651,920.00         100% I 100%

ම+ගම  පාෙ- hය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H84183849509 12/24/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( බලපෙ-ශෙ� Rෂ්කර 

මා_ග සදහා ඒදÛ පාල( ඉ�<3ම සදහා 6¶( 

පgCප ලබා ගැTම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 995,100.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H84152350500 7/30/2018

අගලව�ත පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මහක�පහන 

(847) NNනාව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 498,006.79         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

U84152450501 12/19/2018

අගලව�ත පා. ෙ�. ෙකොQඨාශය +ල ගා�ය 

පෙ-ශ වල අබල) � ඒ ද© හා ෙබෝK] 

ප�සංස්කරණය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 974,961.28         97% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H84152350504 11/9/2018

අගලව�ත පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� හර)කහපන 

ගාම ෙසේවා වසෙ( ප).ලෙහේන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 985,769.63         99% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N84152350505 12/13/2018

අගලව�ත පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� හ�².ට 

සඳ¨�ක)ද මා_ගෙ� Oම� මහතාෙJ Oවස 

අසල ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 500,000.00         100% I 100%

N84152350506 12/13/2018

අගලව�ත පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ]ඩා ක�පහන 

ෙදොලෙහේන  ෙපොR මා_ගෙ� �කලානව�ත අF� 

ප�රණ මහතාෙJ Oවස අසල =ට ඉ��යට 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 495,614.19         99% I 100%

U84152451501 11/2/2018

වල�ලා.ට පා. ෙ�. ෙකොQඨාශය +ල ගා�ය 

පෙ-ශ වල Rෂ්කර මා_ගය) සදහා 6¶( පgCප 

සහ ෙබෝK] Eළ^ ගැTම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 999,600.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84152451503 12/13/2018

වල�ලා.ට පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Dස්සවල 

ඇ�ල මා_ගෙ� ෙබෝK]ව අඵ�වැ@යා <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

වල�ලා.ට  

පාෙ-hය  

සභාව -                      0% O 0%

U84152354503 8/15/2018

ඉං¨�ය පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�වදlඩ, 

ගාඩ)=�, සංඝE�තා පාර 4 වන ප�මග ෙපොR 

අ+� මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 1,000,000.00      100% I 100%

U84134154504 9/20/2018

ඉං¨�ය පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බ�ග(පල ගාම 

Oලධා3 වසෙ( ජනඋදාගම ජල ෙයෝජනා කමෙ� 

11 වන අ�යර

2,305,921.51          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 2,181,339.20      95% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87152303001 9/27/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ද�වෙකො�ව ශා.3ටා පාර අංක 432/3 ඒ,ස�d^) 

මාවත කාපQ කර සංව_ධවනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 772,732.96         77% I 100%

H87152303002 9/27/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ද�වෙකො�ව තK<යා පාර අංක 478/4 

b.ඒ.එ�.එ(.නb( ෙපොR මාවත කාපQ කර 

සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 676,890.91         68% I 100%

N87152303003 9/27/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQටාසෙ� ෙපෝ�ෙතොට, 

ත�<යා පාර අංක 475/22, ෆg^) මහතාෙJ 

Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය කාපQ <3ම

900,000.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 606,091.07         67% I 100%

H87152304001 12/12/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

n�යව�ත ෙව)ෙ-= රබ_ ව�ත අවසානෙ� 

පහලට ඇ� ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො)®Q දමා සංව_ධනය <�ම

256,803.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 248,878.00         97% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152305001 4/18/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අංක 

20/ඒ ගාම Oලධා� වසම ෙ�වැ�ෙද4ය පහළගම 

මා_ගෙ� ගම මැද යායගල Dරාණ ප)ස� ෙපොR 

පාර ෙකො)®Q <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 499,808.20         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152305002 4/18/2018

��ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

340/� ෙද�ගහමැ@�ල හලNය ගමමැද <�=� 

මහතාෙJ Oවස ඉ����) ඇ� ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 499,357.02         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152305003 4/18/2018

��ගම පාෙ◌-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

344 හKව©)න යඹරෙහේන ගාමෙ� ගමමැද ෙපොR 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස ෙකො)®Q <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 198,344.15         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87134105004 6/26/2018

��ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 338 

ග�ග�ව ගාම Oලධා� වසෙ( සභාවට අය� 

ෙපොR ඉඩෙ( පැර4 ෙපොR නාන �ද සෑ�ම

661,921.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 661,920.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152305005 8/2/2018

��ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 338 

ග�ග�ව ගාම Oලධා� වසෙ( ප�අඹෙහේන ව�ත 

ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <�ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 599,500.20         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152305007 10/31/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අංක 16 � <äවල 

ගා.O. වසෙ( ජනස.ය පාර ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 396,747.12         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152306001 7/7/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

එ�ලKකල, ක�ල)ද ව�ත පළෙවO ප�මග 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 492,453.72         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152306002 7/7/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

සDගස්තැ)න ශා)� මාවත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 484,441.94         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152306003 7/7/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

එ�ලKකල ළමා මාවත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152306004 6/6/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Oකහැ�ක)ද . ෙද6 ඇ�ෙ�ගම Y�ල අසN) 

ඇ� මැද ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,244.43         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152306005 6/6/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇතාඋඩක)ද න©ෙහේන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,222.37         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152306007 6/18/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

]©(¦ක)ද මා_ගෙ� ®ඩා  ��ය �6� 

ස්ථානෙ� =ට ක)ද දKවා ෙපොR මා_ග ෙකොටස 

අ�යර 1 යටෙ� සංව_ධනය <�ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,973,738.97      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152306012 8/1/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

රඹතෙ� ක(ම�ව�ත ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,873.55         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152306013 8/1/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙබෝපාගම , යටවක ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,095.13         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

අ�තනග�ල  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152306014 8/1/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අU�¦HIය කx ස6ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,519.75         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152306015 8/1/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

DංIබඩෙකො�ව  ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,661.20         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152306018 12/18/2018

අ�තනග�ල Cරා .ෙ� ෙකොQඨාසෙ� 

ඕෙගොඩෙපොළ, කහෙටෝ.ට ඉනා��ලා මහතාෙJ 

=�ලර කඩය ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව -                      0% O 0%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87134207001 2/5/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�, ග(පහ 

i ෙබෝ  පාර උමං මා_ගය ඉ�<�ම සදහා ජල 

නල ප-ධ�ය .තැ) <�ම

901,666.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 901,666.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307002 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Eෙද�ල.ට ගමමැද මාවෙ� ෙදවැO ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 249,393.26         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307003 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ක+�ව�ත  පධාන මා_ගෙ�  ෙපොR අ+� මාවත 

සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,793.36         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307004 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ර+පස්වල ෙබෝ රාජ මාවෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 219,282.92         88% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152307005 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පහළ 

ඉඹ�ූෙගොඩ Iතා මාවතට වැෙටන ඉහළ ෙපොR 

මා_ගය , �වර පාරට ස(බ)ධවන ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,750.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307006 6/6/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

බැ)@ය��ල නැෙගන6ර ධ_මපාල ෙපොR මාවත 

සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 250,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307007 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

නැR)ග�ව, ගලබඩව�ත පාෙ_ ආ=� ප�මඟ 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,751.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307008 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පහළයාෙගොඩ, බංගලාව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 248,646.80         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307009 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මා<ලංග�ව, යාෙගොඩ R(�ය ස්ථානය ෙදසට 

�ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 243,387.50         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307010 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඔ�ෙතොට උ+ර, ප^C දසනායක මහතාෙJ 

Oවසට හා අෙන]� Oෙවස්වලට �ෙවන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,793.36         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307011 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඔ�ෙතොට උ+ර, ස(ප� ජය�ස්ස මහතාෙJ 

Oවසට හා අෙන]� Oෙවස්වලට �ෙවන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,793.36         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152307012 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� මාෙහේන 

එK=� මාවෙ� අ+� මා_ගය වන O�ප� 

මහතාෙJ Oවස ෙදසට �ෙවන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,750.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307013 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාෙහේන,ෙලො.ගහ�ල හං�ෙය) dෙ(ද මාවෙ� 

ටා)ස්ෙෆෝමරය අසN) යන ස(wR මඟ පාර 

(සණස හරහා යන) ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම 250,000.00             ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307014 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඉහළයාෙJඩ, .හාර මාවෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 245,200.80         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307015 4/12/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ද)ෙගොඩ ද]න ඉ��ව ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම.

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,750.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307016 6/6/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

අ��ග�ව ෙබෝග�ව ,භාවනා මධ�ස්ථාන පාෙ_ 

dසාන µEයට යන ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 249,573.98         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307017 4/12/2018

ග(පහ ෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�, 

ෙකොස්ඕ.ට, áනගහෙවල ෙපොR මා_ගය ෙදපස 

පැ� බැ(ම ඉ�<�ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,938,610.12      97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152307018 4/26/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�, මහ.ට 

ෙකොස්ගහ ක)�ත T�ඥ ]මාර=ංහ මහතාෙJ 

Oවස අසල =ට ලයන� ච)ද=� මහතාෙJ Oවස 

දKවා  ඇ+� තව� Oවැ=ය) =�න ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම 500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 497,308.48         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ග(පහ  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152307019 4/26/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� , 

අ��ගම - ෙබෝග�ව ප�Nය පාර 1 වන ෙපොR 

ප�මඟ සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 495,174.39         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152307021 4/26/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� යKකල 

පැර]( මාවත වැව පාර සංව_ධනය <�ම

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 685,759.40         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152307022 4/26/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� යKකල 

�.සාව�ත , 05 වන ෙපොR  ප�මඟ සංව_ධනය 

<�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 246,906.72         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152307023 4/26/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� i ෙබෝ  

පාර 03 වන ෙපොR ප�මඟ සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 241,153.01         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152307024 4/26/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

áඩග(��ල බ)Rල nර=ංහ ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 290,313.04         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152307025 4/26/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

<ඩග(��ල 234 �, ගාම ෙසේවා වසෙ( 

ෙකොරකහ ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 300,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152307026 4/26/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අ��ගම 

ඉහළගම ග(මාg( ෙපොR පාර පැ� බැ(ම බැද 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 990,652.10         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152307027 10/2/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙකොළඹ 

�වර පාෙ_ බැ�(මහර ඉ)ධන ��[( හල 

අසN) .6ෙදන i රාÅල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,943.20         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307028 8/3/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ග(පහ ඉ�ෙගො�ල 

ෙමෝ�ෙපොල මංස) ෙ� =ට ගමට ඇ� ෙපොR 

�.d( මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152307030 8/10/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� <ඩග(��ල, 

හ�ක�වල ෙපොR අ+� මා_ගෙ� ප�R � ස්ථාන 

ප�සංස්කරණය කර තාර ඇ�3ම

196,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 178,485.52         91% I 100%

N87152307031 9/3/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� බට6ර වැNෙ��ය 

හා ඇඹර�ව ග(මාන ෙදකට අය� පැර4 ෙර� 

පාසල අස�) වැs ඇ� �යරතන මාවෙ� පළ� 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

275,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව -                      0% O 0%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87152307032 9/3/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� බැ�(මහර, 

ගැ�� පජා මlඩලය අස�) ඇ� ගැ�� මාවත 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

225,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව -                      0% O 0%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87152307034 12/18/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙ�වැ�ලාගාර, 

ග�ෙපො�ත පාෙර) ගම මැද පාර ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 296,156.88         99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87152307035 12/18/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� වැNෙ��ය, 

ෙහල)ව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 299,064.20         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

ග(පහ මහ නගර  සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152308001 6/22/2018

�ග�ව අධ�ාපන කළාපෙ� ආචා_ය ]ල=ංහ 

.ද�ාලෙ� �.d( මා_ගය කාපQ <�ම

1,600,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,503,613.91      94% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87183108002 4/12/2018

 ජා ඇල පෙ-ශය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අගරදU� මාවත එKස� ෙපෙදස පජා ශාලාව 

වටා වැටK ඉ�<�ම.

984,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 945,616.00         96% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87152308003 6/11/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ව�ෙපොල dරnර මාවත ඔස්ෙසේ පශංසාරාමය 

දKවා මා_ගය කාපQ කර සංව_ධනය <�ම

3,591,400.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 3,587,838.08      100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87183108004 5/22/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� කඳාන 

ආOයාKනද ෙපොR dසාන µEය සංව_ධනය <�ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,497,787.88      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152308005 5/22/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ගැ�� මාවත 

(ගාම Oළධා3 මහතාෙJ Oවස අසළ) ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,520,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,516,766.16      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152308006 6/11/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ව�ෙපොල dරnර මාවත ඔස්ෙසේ පශංසාරාමය 

දKවා මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස කාපQ කර 

සංව_ධනය <�ම

863,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 862,968.00         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87152408007 6/28/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

�ග�ව අධ�ාපන කළාපෙ� ආචා_ය ]ල=ංහ 

.ද�ාලය අසල ඇ� කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය 

<3ම

1,400,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,342,191.49      96% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152308008 8/13/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  ජා ඇල 

වැNග(��ය, ශා)ත ආනා ප�මග ,අංක 2/7 

N�නෙ� ප�ංI f.එ(.= පNෙසේන මහතාෙJ 

Oවස අස�) යන ෙපොR මා_ගය ]Q� ග� 

අ�ලා  සංව_ධනය <3ම 400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 235,475.88         59% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87182109001 6/6/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ව�තල 

පාෙ-�ය සභාවට අය� වැNසර ෙතො�පල පාර 

ෙපොR ®ඩා ��ය සංව_ධනය <3ම.

3,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87183112001 4/2/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ¦යගම ෙරෝහ� 

µEෙ� ෙකොටසක ඉ)ට_ෙලොK ග� අ+රා 

සංව_ධනය <3ම

350,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 340,864.22         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312002 6/1/2018

¦යගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ඉහළ 

¦ය).ල E�ලගහව�ත ෙපොR අ+� මා_ගය  

ෙකො)®Q <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,642.56         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312003 6/1/2018

¦යගම ෙකො)®Q ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ත�ව�ත ෙ_)ෙබෝ ෙපර පාසල අසල ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,911.72         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312004 6/1/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ඉහළ ¦ය).ල ඔෙ_)/¦�ව�ත ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <�ම.

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 698,982.87         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312005 6/1/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙකොළඹෙහේනව�ත චE)ද වන=ංහ ෙපොR මාවත 

ෙකො)®Q <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,118.65         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ව�තල   පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152312006 6/1/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

අ]���ල ක(¦ෙකො�ව  පාර ෙපොR අ+� 

මා_ගය ෙකො)®Q <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 296,630.31         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312007 6/1/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ඉහළ 

¦ය).ල ධ_මාෙශෝක ෙපොR මාවෙ� ෙවළක)ද 

මාවත ෙකො)®Q <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 492,033.18         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312008 6/1/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� මාෙකොළ 

E6R ෙපොR මාවත ඉ�� ෙකොටස ෙකො)�Q <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 482,295.81         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312009 6/1/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ක(ම�ව�ත Oෙරෝෂ) මහතාෙJ Oවස අසල 

ඇ� ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 457,374.58         91% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312010 6/1/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� කඩවත 

මලෙදොලව�ත සම¨ ෙපොR මාවත ෙකො)®Q <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 497,960.54         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152312011 6/1/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQටාසෙ� අය� 

මාෙකොළ =�මංගල පාෙ_ 04 වන ෙපොR ප�මග 

පහළ ෙකොටස ෙකො)�Q <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 487,980.29         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87124113002 7/6/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කැළ4ය Dජා µEෙ� හxනාග� වැඩ ෙකොටස් 

සංව_ධනය <�ම

2,539,400.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152321001 4/18/2018

ෙකොළඹ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙකොළඹ 

02, ප�Nය n�ෙ� අංක ඒ/1/30 දරණ ෙපොR 

මා_ගය ]Q� ග� අ�ලා සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,871.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87183121002 4/18/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙකොළඹ 

02, මැෙ�n�ය අංක 159 දරණ ෙපොR ව�ෙ� 

ස්ථාන 03 ක ෙපොR වැ=<N අ��වැ@යා <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,478.95         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87183121003 12/4/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙකොළඹ 

02 , ]මාරර�න( පාර අංක 86 දරණ ෙපොR 

ව�ෙ� නාන කාමර 02 K අ��වැ@යා <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,590.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87183121004 4/18/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙකොළම 

02, ]මාරර�න( පාර අංක 122 දරණ ෙපොR 

ව�ෙ� ෙපොR වැ=<N ප-ධ�ය අ��වැ@යා <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,347.10         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152322006 7/4/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වැ�ල(��ය අංක 159 දරණ  ව�ෙ� ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 433,923.75         87% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152322007 7/4/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වැ�ල(��ය ෙව)නව�ත 3 වන ප�මඟ ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 487,893.95         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152322008 7/4/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක 15/7 වැ�ල(��ය ෙගෝතE මාවත <�ත( 

ප�ව ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q කර සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 476,869.91         95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152322009 9/6/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙකොෙලො)නාව කැCෙප�ෙපොල ගාp)  අංක 123 

දරණ ව�ත ෙපොR  මා_ගය ෙකොන ්®Q ෙයොදා  

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො)නා

ව නගර සභාව 436,569.19         87% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152323001 1/29/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

නාවල ෙසේනානායක මාවත අංක 175/34/A =ට 

අංක 175/4/O යන Oෙවස් වලට යන ෙපොR  

මාවත තාර දමා සංව_ධනය <�ම

773,888.00             ප.පා.ෙකො.

i 

ජයව_ධනDර 

ෙකෝQෙQ මහ 

නගර සභාව 561,008.00         72% I 100%

H87152323002 7/7/2018

i ජයව_ධනDර ෙකොQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� සම) මාවත නාවල ෙපොR පාර 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

2,462,912.00          ප.පා.ෙකො.

i 

ජයව_ධනDර 

ෙකෝQෙQ මහ 

නගර සභාව 1,082,642.32      44% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152323003 8/6/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( 

කා_යාලයට අය� Rවපාර 4 වන ෙපොR  ප�මඟ 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

3,175,180.00          ප.පා.ෙකො.

i 

ජයව_ධනDර 

ෙකෝQෙQ මහ 

නගර සභාව 1,879,548.14      59% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152323004 7/2/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ටෙකෝQෙQ එ�ට ��ල ෙපොR  පාෙ_ හරස් 

මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

2,705,842.00          ප.පා.ෙකො.

i 

ජයව_ධනDර 

ෙකෝQෙQ මහ 

නගර සභාව 1,597,144.39      59% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152323005 7/2/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ටෙකොQෙQ තාg dෙ(ධා සමාගම අසN) ඇ� 

ෙපොR අ+� මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය 

<�ම

1,327,470.00          ප.පා.ෙකො.

i 

ජයව_ධනDර 

ෙකෝQෙQ මහ 

නගර සභාව 871,529.17         66% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152324001 3/22/2018

ක©ෙවල,කහ)ෙතොට,E�ලගහව�ත CN 

ක)ස්ටKෂ) Oවස අසN) ඇ� E�ලගහව�ත 

ෙපොR මා_ගය ඉ)ටෙලොK ග� අ+රා සංව_ධනය 

<�ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 978,008.31         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152324002 4/21/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාළෙ²,ෙගොඩැ�ලව�ත පාෙ_ රණ.� �ර)ත 

uයද_ශන ෙපොR මාවත හා අංක 445/3/1 Oවස 

අසල ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 817,272.92         82% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152324003 3/22/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මාළෙ², d=ලාරාම  පාර ,10 වන ප�මඟ ෙපොR 

මා_ගය ග� අ+රා සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 498,785.41         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152324004 3/22/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාළෙ² d=ලාරාම ෙපොR පාර , 11 වන ප�මඟ 

ෙපොR මා_ගය ඉ)ටෙලොK ග� අ+රා සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152324005 8/20/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කහ)ෙතොට ෙපොR පාෙ_ ස(පත ෙටp ෙස)ට_ 

ඉ���ට ෙපොR  පාර හා අංක 249 Oවස අසල 

ෙපොR අ+� මා_ගය ඉ)ට_ ෙලොK ග� අ+රා 

සංව_ධනය <�ම 440,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 440,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152324006 4/21/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කහ)ෙතොට බK�ගහ පාෙ_ අංක 282/ඊ Oවස 

අසN) හා 282/9/ඒ Oවස ඉ���ට හා 282/17 

Oවස අසල ෙපොR මා_ගය ඉ)ට_ ෙලොK ග� 

අ+රා සංව_ධනය <�ම 1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 980,782.68         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87183124007 5/11/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලෙ� සමාජ 

ෙසේවා අංශයට යාබදව �6� ආබා ත ද�ව) 

සදහා ඉ�කර ඇ� ළමා උද�ානය සදහා ආරKkත 

වැටK ඉ�<�ම

106,956.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 106,956.00         100% I 100%

H87152325001 3/6/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයනෙගොඩ,ෙබෝගහව�ත පාර අංක 1073 Oවස 

අසN) යන අ+� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 246,899.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152325002 3/6/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයනෙගොඩ, ජනක රණ.� මාවත අංක 

1024/Oවස අසN) යන ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 266,665.27         89% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325003 3/22/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

මා�ෙවල   පජා පාර ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,481,340.12      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325004 3/22/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇඹ�ූෙද4ය මහව�ත ව�පන( අංක 31/4 දKවා 

Oවාස වලට යන ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

380,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 302,100.40         80% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325005 3/22/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇඹ�ූෙද4ය පරණ ෙකොQටාව පාර ව�පන( අංක 

277/10 දKවා Oවාස  වලට යන ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)�Q ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

820,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 361,167.20         44% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325006 3/22/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

මා�ෙවල බ_p පා_K සහ බ_p පා_K ෙකෝන_ 

ෙපොR මා_ග කාපQ කර සංව_ධනය <�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,959,728.33      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325007 3/22/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

මහෙ(ගව�ත ෙපොR මා_ගෙ� මැද පාෙ_ ඉ�� 

ෙකොටස කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,909,072.25      95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325008 3/22/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාIෙවල පග�Dර ආරාම  පාර  ෙපොR මා_ගය 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,788,876.50      95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152325009 3/22/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

නා.)න R(�ය මාවත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,951,970.80      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325010 3/22/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙකොQඨාසෙ� නා.)න වට 

මාවත ෙපොR මා_ගය ෙකලවර දKවා  කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,652,381.76      91% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325011 3/22/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තලප���ය ෙරෝහල පාරට යාබද ස�w-ධා 

ෙලෝක .හාර ෙපොR �.d( මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 956,841.42         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325012 3/22/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මා�ෙවල ඔබව�ත ෙපොR පාර ඉ�� ෙකොටස 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,469,953.43      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325013 3/22/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මා�ෙවල =ෙJරා ෙපොR මා_ගය ව�පන( අංක 

63/ඒ Oවස අසN) පට) ග)නා ෙපොR මා_ගය 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

1,300,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,111,647.13      86% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325014 4/6/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨෘසෙ� 

ෙදපානම , ඉd� උයන ෙපොR මා_ගය කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,464,838.00      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325016 4/6/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

මහරගම මා�ෙවල ෙව�=�Dර පාNත මහතාෙJ 

කඩය අසල ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

10,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 9,673,609.67      97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152325017 4/6/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

ප)O��ය පග� මාවෙ� කන�ත පාෙ_ අඹගස් 

04 දKවා ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය 

<�ම

25,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 25,000,000.00    100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325018 4/6/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මා�ෙවල පග�Dර රංF� මහතාෙJ ගැෙ_/ එක 

අසN) යන ෙපොR මා_ගය   කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

5,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 4,788,380.44      96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325019 4/6/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙකොQඨාසෙ� ෙගො@ග�ව 

තාCප ව�ත  ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

13,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 12,522,768.89    96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325020 4/6/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහරගම මහා ෙ(ඝ පෙ-ශෙ� (මහරගම 

��ය)දල පාර දKවා ) ෙපොR මා_ගය කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

9,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325021 4/6/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

දඹෙහේන පාෙ_ dIත ආරHI මහතාෙJ කෙp 

අසල =ට ප��ව ෙ-වාල පාර ෙබෝගහ දKවා 

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

13,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 12,912,066.94    99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325022 4/6/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මා�ෙවල මlඩල ෙපෙදස ෙපොR මා_ගය කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම හා කා� ප-ධ�ය සකස් 

<�ම

10,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 9,384,620.40      94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152325024 5/31/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අංක 453, 

තලව+ෙගොඩ බට6ර  ගා.O. වසෙ( වැNපාර අංක 

465 ඒ දරණ Oවස අස�) ඉ��යට අංක 465/8 

Oවස දKවා ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා 

සප�+ කා�ව සකස් <3ම 400,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 392,173.55         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

මහරගම නගරසභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152425025 6/6/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙදපානම අරNය උයන 9 ඒ ප�මඟ හා 11 වන 

ප�මඟ වැ= ජලය ගලායෑම සදහා කා� ඉ�<�ම

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 689,406.05         98% I 100%

S87133125026 9/18/2018

මහරගම නගර සභා බල පෙ-ශය +ළ ෙඩංU 

උවRර ම_ධනය <3ම සඳහා කසල 

කළමනාකරණ වැඩසටහ) ෙසෞඛ� සායන 

වැඩසටහ) හා මහජනතාව දැ�ව� <3ෙ( 

වැඩසටහ) �යා�මක <3ම 500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 398,200.00         80% I 100%

H87134230001 5/16/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� වෑතර, 

නN)uය මාවත, ]�x ෙකො�ව ෙපොR මා_ගෙ� 

ජලය ලබා^ම සඳහා මා_ගය කැcම සහ ජලනල 

ෙය^ම ෙම)ම මා_ගය සංව_ධනය <3ම

350,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 339,500.00         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152330002 5/24/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

=-ධ��ල අරNය ෙපොR මාවත කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

1,900,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 1,602,754.90      84% I 100%

H87152330003 6/6/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක(  ෙකොQඨාසෙ� 

ක�වාන ස්ව_ණ කැ�( ආයතනය අසල ඇ� 

ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

1,350,000.00          ප.පා.ෙකො. 89% I 100%

H87134230004 12/19/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

ෙවOවැ�ෙකොල වසෙ( ෙද6ගහව�ත ද]ණ 

ෙකොටෙසේ පෙ-ශවා�) සඳහා පාTය ජල 

පහdක( ලබා^ෙ( ව�ාපෘ�ෙ� ඉ�� වැඩ Oම 

<3ම 41,290.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 41,290.00           100% I 100%

N87133131001 3/14/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශය +ළ 

අපදව� . ම� අ¶�) බැහැර <3ම ��ම� <3ම 

සඳහා එ6 පජාව ෙවත ෙකො(ෙපෝස්Q බx) 125K 

ලබා ^ම (ෙකොස්ගම,අරප)ගම හා මාව�ගම 

40/ඉහළ හංවැ�ල ඊ�යෙගො�ල 31/dRවැ�ල 

�ණමෙ�ව�ත 54)
500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 496,510.24         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87134231003 8/13/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( බල පෙ-ශෙ� 443/� 

ඉහල හංවැ�ල ගාමෙසේවා වසමට අය�, 

ජ(wගස්��ල පෙ-ශෙ� ජනතාවට පාTය ජල 

පහdක( ලබා ^ම

500,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152331005 12/13/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙකොQඨාසෙ� වනහෙගොඩ 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                      0% I 100%

H87134233001 5/8/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 454/ඒ, 

අංග(��ය ගාමෙසේවා වසමට අය� අංග(��ය 

�තාවක උයන පෙ-ශයට පාTය ජල පහdකම 

ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 299,794.32         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152333002 6/7/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාRKක 

dච�ත මාවත පළ� ෙපොR ප�මඟ සංව_ධනය 

<�ම

865,424.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 862,733.23         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87183142001 5/2/2018

ක�තර නගරය +ල ස_ව ආගEක උ�සව සදහා 

ෙයොදාගත හැ< ෙන�( ම� ස6ත පහ) ක� 

ඉ�<�ම

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව 570,718.56         95% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

H87152343001 4/18/2018

බlඩාරගම පාෙ-hය ෙ�ක( කා_යාලයට අය�, 

අ�ෙබෝ��ල ODන ප)�ය අසN) ඇ� ෙපොR 

මා_ගය ඉ)ට_ෙලොJ ග� අ�ලා සංව_ධනය 

<�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 992,130.89         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152344001 4/6/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

න_තනගල 03 අ�යෙ_ ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87152344002 7/25/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�Kෙහේනගම ෙපොR අ+�  මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 682,260.00         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152344003 4/6/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�Kහ්නගම පජාශාලාව ඉ���ට ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 495,949.12         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152344004 5/22/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

නැෙගන6ර ]ඹකූ නාරංගහෙහේනව�ත +)වන 

ප�මග ෙපොR මා_ගය ෙකෝ)�Q ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

320,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 320,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152348001 6/5/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙගො.)දගE) 

පට) ග)නා ෙගෝ.)දව�ත දKවා ෙපොR බෑ[( 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 998,528.41         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152348002 6/5/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ංෙහේන ගා.O. 

වසෙ( ෙසොෙහො) µEයට ඉහ�) ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 1,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152348003 6/5/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ල�යන ක)ද 

ෙපොR පාර සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 991,974.21         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152348004 6/5/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙහQ���ල 

වදකහෙවල 12 වන ප�මග සංව_ධනය <3ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 1,452,423.10      97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87152349001 6/5/2018

ම+ගම පා.ෙJ.ෙකො. කාල.ල එQ�වාෙගොඩ ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 1,466,110.88      98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87152353001 6/19/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙපො]�.ට, වැNකල, =Rරංගල �යදාස 

�දලාNෙJ කඩය අසN) යන ෙපොR මා_ගය හා 

පැ� කා�ව ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

1,210,000.00          ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. 1,208,864.54      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87152353003 12/20/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මාද(ෙC, ]�x 

ෙකො�ව ෙපොR අ+� මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

160,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ලOය 

පා.ස. -                      0% O 0%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F87133164001 8/13/2018

ෙකොෙළො)නාව නගර සභා බල පෙ-ශයට හා 

ෙකො�කාව�ත ��ෙ��යාව පෙ-ශයට 

ෙකො(ෙපෝස්Q බx) ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ කා�ය 496,510.25         99% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87183862001 9/6/2018

පළා� පාලන ආයතන ස+ Dස්තකාල සඳහා 

ග)ථ ලබා^ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 299,920.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87172962006 11/8/2018

බස්නා6ර පළාත +ල ස්වයං %<යා O¶K�කය) 

සදහා වඩා� කා_යKෂමව අෙල. හා පචාරණ 

පd¦මK ෙගොඩ නැÙම සදහා ��යට ෙහටK 

ව�ාපෘ�ය �යා�මක <�ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, 

ආ_þක 

පව_ධන 

කා_යාංශය 0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152301001 7/20/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ��ගම 

හ�ෙC ��වානාව�ත ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 971,710.86         97% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152302002 12/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�තාය)ව�ත 

=යඹලා ගහ අසළ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

103,000.00             ප.පා.ෙකො. 82% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82152302003 12/31/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 2රයාව�ත පළ� 

ප�මග ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

95,479.00               ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 95,478.50           100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82152302004 12/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ග�මංකඩ dF� 

මහතාෙJ Oවස අසළ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

83,000.00               ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 78,743.00           95% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82152302005 10/31/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ර).මන අ+� 

මා_ග 1 ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 142,240.00         95% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82152302006 10/31/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ර).මන අ+� 

මා_ග 2 ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 142,240.00         95% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82152302007 10/31/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ර).මන අ+� 

මා_ග 3 ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 186,276.00         93% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82152302008 12/26/2018

කටාන පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� මහ 

ඇ�ගාල DJ පනා)R D�ෙ� මාවත ෙතෝමස් 

මහතාෙJ Oවස ඇ+� අෙන]� Oවාස කරා 

�ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 199,292.50         100% I 100%

කටාන  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152302009 12/12/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කලහ��ය ��+ මහතාෙJ Oවස ඇ+� අෙන]� 

Oවාස කරා �ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 124,432.50         41% I 100%

H82152302010 12/12/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� බට6ර 

ක�වා�CDව ෙව)ෙ-= ව�ත පධාන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 497,451.00         99% I 100%

H82152302011 12/12/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ඇ�ගාල 

ග�වල පාර ෙරො¦)ස) මහතාෙJ Oවස ඇ+� 

අෙන]� Oවාස කරා �ෙවන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

350,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 244,761.00         70% I 100%

H82152302012 12/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙකොනදග(��ල 

dE� ස්කාද_ මහතාෙJ Oවස අසළ ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 395,410.50         99% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82152302013 12/18/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ක�වා�CDව ෙ�ලබඩ ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනව <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 395,410.50         99% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82152302014 12/27/2018

කටාන පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� මහ 

ඇ�ගාල DJ පනා)R D�ෙ� මාවත ෙතෝමස් 

මහතාෙJ Oවස ඇ+� අෙන]� Oවාස කරා 

�ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම - 2 අ�යර

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 188,166.50         94% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

H82152304001 8/20/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

E�ව)ෙගොඩ, බට6ර බලෙබෝව, <+�ගස් ඕ.ට 

ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 788,896.60         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152304002 10/15/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකQඨාසෙ� 

ෙදොඹවල අංක 132 බ)âව_ධන මහතාෙJ Oවස 

අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 393,685.80         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152304003 10/15/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වෑෙගො�ව පාසල අසල ඇ�බQ මහතාෙJ Oවස 

අස� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 393,709.00         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152304004 10/15/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ග�ඔ�ව එKස� හං�ය  අසල Oම�ර�න 

මහතාෙJ එලව� කෙp අසල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 296,252.68         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152304006 10/15/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වෑNය උ+ර ගාම Oලධා� වසෙ( එ(.එ�.ශාNත 

Oෙරෝෂ් මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 297,222.68         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152304007 10/15/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක 130/1 බට6ර n�යව�ත ගම මැ�) �ෙවන 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම(�R)ග�ව පාෙ_ 

මැද ෙකොටස)

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 292,168.68         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152304008 10/15/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක 114 නැෙගන6ර /කළවාන ගාම Oලධා� 

වසෙ( ෙව)ෙ-= ව�ෙ� ගාE4 මහතාෙJ 

Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 297,222.68         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152305001 8/20/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

අෙ²Dස්ස කැබැ�ලල.ට පහළගම  ගෙ( 

කැබැ�ල.ට ෙබෝ ය අසN) පට)ෙගොන 

බලගල ක)ද ෙවත �ෙවන ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <�ම 500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 492,527.52         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152305002 8/20/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙදොලෙහේන ෙබොකලගම  31/� පහළ ෙදොලෙහේන 

පාෙ-ශෙ� අමරd�ය මහතාෙJ කඩය අසN) 

ෙව�යායට �.ෙසන ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <�ම 250,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 245,107.07         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152305003 10/15/2018

��ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

]ඹ�ඔ�ව අංක 304/ඒ ගමමැද ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 393,171.63         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152305004 10/17/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� හංස¨�ය 

ද]� පස 01 වන ප�මඟ හා 2 වන ප�මඟ යා 

කරන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

350,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 346,268.15         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152305005 10/17/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� හංස¨�ය 

ද]� පස 2වන ප�මග හා 3 වන ප�මග යා 

කරන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

350,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 343,408.72         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152305006 10/17/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� හංස¨�ය 

ව(පස 1වන ප�මග හා 2වන ප�මග යා කරන 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 294,351.37         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152305007 10/17/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� හංස¨�ය 

ව(පස 02 වන ප�මග හා 3 වන ප�මග  යා කරන 

ෙපොR අ+� සංව_ධනය <�ම

315,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 308,727.65         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152305008 10/17/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� හංස¨�ය 

ව(පස 3 වන ප�මග ෙපොR අ+� මා_ගය 

(වටර[ම) සංව_ධනය <3ම

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 592,996.73         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152305009 10/17/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ද(��ලෑව හතරමංහ)�ෙ� �6� ද]� පස 

�6g �ස්N( ෙ-වස්ථානයට යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

715,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 707,381.53         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152306015 8/20/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

හැවOවල ෙකොස්කඳවල සණස ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

918,507.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 912,174.59         99% I 100%

H82183106016 8/20/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 370/� 

�ව)Dර ගා.O. වසමට අය� රජෙ� ඉඩෙ( �6� 

�ව)Dර පජාශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 490,905.61         98% I 100%

H82183106023 10/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� රජෙ� 

ඉඩෙ( �6� OQට�ව �ද�x උයන dබසාධක 

සE� පජා ශාලාවK ඉ� <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 299,644.69         100% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

H82152306024 11/7/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අඹගහව�ත 

ෙපොR �.d( මා_ගෙ� අබල)ව ඇ� ෙකොටස 

��සකර කර සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 249,012.18         100% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

H82152306025 11/7/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� හ�ග(��ය 

පාරට වැෙටන �+]ඩ මාවත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 249,503.68         100% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

H82152306026 11/7/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 348/ඒ, 

OQට�ව ද]ණ, ෙපො�ෙහේන පාෙ_, 3වන මාවෙ� 

ද]ණට ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගෙ� කා)� බාල) 

මහ�EයෙJ Oවස ඉ���ට =ට අවස) ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම 150,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 100,321.80         67% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152306027 11/7/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

ඕෙගොඩෙපොල A to Z  ෙපොR අ+� මා_ගය 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 97,617.28           98% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

H82152406028 11/7/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� දඩග�ව 

ප)සල පාෙ_ සප�+ පාලමට ෙපQ� 

ෙබෝK]වK ස. <3ම හා මැද ඇළ සඳහා ෙපQ� 

ෙබෝK]වK ස. කර සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,801.65         100% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

H82152306029 12/20/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

ඕෙගොඩෙපොළ, කහෙටෝ.ට �6� A-Z ප)�ය 

අසළ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව -                      0% O 0%

සාA රB( 

මැ�+මා

H82152307002 11/16/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ගල6�යාව ජය මාවත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,023.06         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152307003 11/16/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ගල6�යාව , සාම මාවත ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

475,000.00             ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152307006 11/16/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

බෙQෙපොල ව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 396,202.04         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152307007 11/16/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ��ෙගොඩ  vNව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

475,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 462,837.78         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ග(පහ  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152307009 11/16/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ගෙl��ල ද]ණ ප)සල පාෙ_ රබ_ව�ත ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 493,399.64         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152307010 11/16/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ගෙ)��ල dෙ(ධ මාවත බ_නාp �සානායක 

මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 497,696.04         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152307011 11/16/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�R)ෙගොඩ  � ආ_ එKස්ෙපෝ සමාගම අසN) 

ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

175,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 169,096.60         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152307012 11/5/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පහළගම 

ගැ�� ෙපොR මාවත සංව_ධනය <3ම

975,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 974,948.40         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H82152407013 11/21/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අ��ගම 

ෙබෝග�ව උ+ර ගාම ෙසේවා වසෙම6 ෙබ(මල 

ග(මානයට ඇ+�වන ෙපොR මා_ගෙ� පැ� බැ(ම 

සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 997,899.50         100% I 100%

H82152307014 11/29/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ගෙl��ල, 

dෙ(ධ මාවෙ� =ට ගෙl��ල ද]ණ යා කරන 

dසාන µEය ෙවත ඇ� ෙපොR මා_ගය හා කා� 

ප-ධ�ය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 493,969.51         99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H82152407015 12/18/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ��ගම - 

ෙබෝග�ව උ+ර ගා.O. වසෙ(, ෙබ(මල 

ග(මානයට ඇ+�වන පධාන මා_ගය ෙදපස පැ� 

බැ(ම සංව_ධනය <3ම - අ�යර 4

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

ග(පහ මහ නගර  සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152308001 7/18/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� රාගම ෙ�ව�ත 

පාෙ_ ®ඩා ��ය ෙපොR මා_ගය (ෙබෞ-ධ කා)තා 

ස(ෙ(ලන මා_ගය) සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 395,341.59         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308002 7/18/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� රාගම ෙපො@ n 

]�ර ගෙl පාර, 3 වන ප�මග ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

450,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 444,433.93         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308003 7/18/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කදාන, ද]� 

බටගම, ජය)� මාවෙ� ජය)� ප�මග ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 491,155.93         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308004 7/18/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කදාන, ද]� 

බටගම, කDවාගාර මංස) ෙ� ෙ-වමෑcය)ෙJ 

d�වම අසළ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 243,929.82         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308005 7/18/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කදාන, ද]� 

බටගම, ග�බැ(ම මා_ගෙ� uයා ෙoක�ය අසළ 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 244,287.23         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308006 7/18/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කඳාන, හ�ෙC 

මාවත, අංක 70 දරණ ස්ථානෙ� ෙපොR ප�මඟ 

සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 147,041.20         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308007 7/18/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� උ+� බටගම, 

වනම� උයන ෙපොR මා_ගය (ජා ඇල - 

ගෙl��ල 226 � මා_ගෙ� i .පස්සනා භාවනා 

මධ�ස්ථානය ඉ���ට මා_ගය) සංව_ධනය <3ම

750,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 748,339.23         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152308009 7/31/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ව�ෙපොල =�=ද�තාරාමය ෙවත ඇ� ෙපොR 

�.d( මා_ගය සංව_ධනය <�ම

340,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 332,953.30         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152408010 7/31/2018

ජා ඇල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

ව�ෙපොල =�පැර]( මාවත =ට  nරර�න මාවත 

ෙතK ෙපොR මා_ගය  ෙපQ� ෙබෝK] ෙයොදා  

සංව_ධනය <3ම

1,105,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,031,609.42      93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308011 10/15/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙකොQඨාසෙ� උ+� බටගම 

ඇව�ව�ත පාෙ_ �ම) මහතාෙJ Oවස අසN)  

ඇ� ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා 

සංව_ධනය<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 446,177.63         89% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308012 10/15/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� මා එ�ය 

ශා)ත 3ටා මාවත මා_ගෙ� =ට ඉd� උයන 

දKවා [ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308013 10/15/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� කඳාන 

R(�යෙපොළ අසල ද=ට ශා)ත ම�යා මා_ගය 

දKවා ඇ� ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,492,538.88      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152408014 10/15/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

නාෙගොඩ, =�වා මාවත ෙපොR මා_ගෙ� කා� 

ප-ධ�ය සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,496,352.80      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308015 10/15/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

බ�ව�ත, ෙපො�ෙහේන ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 2,499,005.03      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ජාඇල  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152408016 9/10/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� රාගම 

ෙල)Iයාව�ත, අංක 47 දරණ Oවෙසේ ප�ංI එH 

ෙම�� �Nkය) පනා)R මහතා ඇ+� තව� 

Oවැ=ය) ෙවෙසන ෙපොR මා_ගෙ� කා� 

ප-ධ�ෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම 200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 173,336.61         87% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H82152308019 10/17/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වැ�ග(��ය බෑ)ෙඩKස් ආයතනය අසල ඇ� 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 495,736.94         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308020 11/30/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ආශ්ච_යම� ෙ-වමාතා මාවත මැද =ට ]� බ© 

Oෂ්පාදන ආයතනය දKවා ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 999,687.96         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308021 11/30/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� කDව�ත 

R(�යපල පාර 09 වන ෙපොR ප�මග සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 480,389.02         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152308023 11/30/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� +ඩැ�ල 

�ස්+රාජ මාවත සහ �ස්ෙටෝප_ මාවත ස(බ)ධ 

කර� ලබන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව 462,990.55         93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82183108024 10/25/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කඳාන, 

ආOයාක)ද ෙපොR dසාන µEෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,968,543.78      98% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H82152308027 11/7/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� N)Iයාව�ත 

ප�Nය හා ෙවොNෙබෝ� ෙකෝp එක අස�) 

පහළට ඇ� පාෙ_ ෙඩොන�p මහතාෙJ Oවස 

අසළ =ට බැ� මහතාෙJ Oවස ෙතK ෙපොR 

මා_ගෙ� ෙකොටසK සංව_ධනය <3ම 1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 981,723.98         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152308029 12/6/2018

ජා ඇල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ඒකල 

මංස) ෙ� =ට දÛගම පධාන මා_ගෙය) ඇ+� 

වන අ@ 60 ෙපොR අ+� මා_ගය කාපQ කර 

සංව_ධනය <�ම (ෙදවන අ�යර)

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,992,987.90      100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H82152308030 12/27/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

බl@ෙගොඩ Epල)p ව�ත ෙපොR මා_ගෙ� 

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,110.04         99% I 100%

H82152308031 12/27/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� කදාන 

ෆා�මා මාවත ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 997,068.64         100% I 100%

H82152309001 8/8/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

නව(මහර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 999,824.54         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152309002 8/8/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� +©ෙ� 

ෙගදර E�ෙරෝg මහතාෙJ Oවස ඇ+� අෙන]� 

Oෙවස් ෙවත �ෙවන ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 499,907.73         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152309003 8/8/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

B)ෙක)ද ප�Nය පාර ෙපොR මා_ගෙ�  ෙවල 

ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 993,454.62         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152309004 8/8/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� නව 

හල)R�ව ෙපොR මා_ගය හා කා� ප-ධ�ය 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 988,490.82         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152309005 10/5/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ඇල පාර 

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 3,998,992.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152309006 10/22/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

+©වෙගොදර ෙ-වස්ථානයට අසN)  පහලට ඇ� 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 996,834.60         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152309007 10/22/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� මාටා 

ෙගොඩ ෙපේEය� ෙපෙ_රා ෙපොR මාවත සංව_ධනය 

<3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 998,467.10         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152310001 8/16/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� <��ලවල, Oදහස් 

මාවත, අංක 273/5, Oෙවස හා අෙන]� Oවාස 

ෙවත ඇ�  ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම හා 

කා� ප-ධ�ය සකස් <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 243,659.37         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152311001 8/23/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

නාර(පළ කැ<�ෙව�ෙදO ෙපොRමාවත 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,054.45         99% I 100%

H82152311002 12/27/2018

ෙදො(ෙප පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ක�ල)ද - 

ෙදමාළගම මා_ගයට ස(බ)ධ අ+� මා_ගෙ� 

ආ�යදාස මහතාෙJ Oවස අසළ ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 495,119.90         99% I 100%

H82152412001 11/27/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙගෝනවල, 

බතලෙහේනව�ත, ප)සල පහළ පාර (කx�කැ�ය 

පාර) ෙපොR මා_ගෙ� කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය 

<3ම

575,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 573,046.60         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152312002 12/27/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මාෙකොළ සගෙබෝ 

මාවත පළ� ප�මග ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

1,614,351.00          ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,604,144.70      99% I 100%

H82152312003 12/28/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මාෙකොළ සගෙබෝ 

මාවත පළ� ප�මග ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

1,520,241.00          ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,516,927.37      100% I 100%

H82152313004 10/15/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

වරාෙගොඩ 01 වන ප�මඟ ආර(භ ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 523,319.80         87% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152313005 12/18/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙවද��ල ෙපෙදස අවසානෙ� (Ý)ත ක_මා)ත 

ශාලාව අසN)) සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 1,999,249.84      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152413006 12/26/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කැළ4ය Å���ය , අ��පාර , ග(ල� 1 ම©ව 

පාෙ_ 653 දරණ Oෙවස්වලට යන පාෙ_ වංUව 

අසල ජලය බැස යන ප�� කා�ව ඉ�<3ම

75,000.00               ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 75,000.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H82152313007 9/12/2018

කැල4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කැළ4ය, 

වරාෙගොඩ පාර, අංක 76,76/1,76/2 දරණ Oවෙසේ 

ඇ+� Oවාසවලට පෙ�ශ වන ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

පෑNයෙගොඩ 

නගර සභාව 145,788.18         58% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H82152313008 12/3/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කැළ4ය වනවාසල, dධ_මා ෙපොR මා_ගෙ� අංක 

599/ඒ එH.�.= ෙෆෝ)ෙසේකා ෙමන.යෙJ Oවස 

ඇ+� අෙන]� Oෙවස් කරා �ෙවන මා_ගය 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <�ම. 125,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 59,496.68           48% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152321003 12/20/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙකොළඹ 

15 මQටK]Nය ක�රාන ව�ත අංක1/A =ට 

ඉ��යට ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,277,399.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,277,150.50      100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

H82152322002 11/19/2018

ෙකො�කාව�ත ��ෙ��යාව පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� ආ�ය=ංහල ව�ත ෙපොR පාෙ_ 

අ+� මා_ගෙ� අංක 232/5 එ( Oවස අසල =ට 

ඉ��යට මා_ගය හා කා�ව සංව_ධනය <�ම

746,225.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 570,755.36         76% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152323001 11/7/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� බැ-දගාන 

පාෙ_, අF� òp අසළ ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

581,000.00             ප.පා.ෙකො.

i 

ජයව_ධනDර 

ෙකෝQෙQ මහ 

නගර සභාව 581,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152323002 11/21/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� �ෙJෙගොඩ ජ(wගස්��ල 

මා_ගෙ� පළ� ප�මෙග6 ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

1,015,790.00          ප.පා.ෙකො. 85% I 100%

H82152324006 10/25/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ක©ෙවල ,ෙකොතලාවල. ගැ��Dර, 03 වන 

ප�මඟ ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 1,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324007 8/8/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාළෙ² , �Q�ගල . Oවාරන ෙබෙහ� ශාලාව 

ෙදසට යන ෙපොR අ+� මා_ගය ඉ)ට_ෙලොJ ග� 

අ+රා සංව_ධනය <�ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 474,759.00         95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324008 8/8/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාළෙ², dද_ශන මාවෙ� , ෙස�=� මාවෙ� 01 

වන ප�මඟ ෙපොR මා_ගය ඉ)ට_ෙලොJ ග� 

අ+රා සංව_ධනය<3ම

1,100,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 1,100,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ මහ නගර සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152324009 8/8/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� , 

ෙහෝක)දර උ+ර,ර�නාරාම පාෙ_ 02 වන 

ප�මඟ ඉ���ට ෙපොR අ+� මා_ගය ඉ)ට_ෙලොJ 

ග� අ+රා සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 1,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324010 8/8/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝක)දර උ+ර, ර�නාරාම පාෙ_ 01 වන ෙපොR 

ප�මඟ ඉ�� ෙකොටස ඉ)ට_ෙලොJ ග� අ+රා 

සංව_ධනය <3ම <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 1,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324011 8/8/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

,ෙහෝක)දර උ+ර, ර�නාරාම පාෙ_ 11 වන 

ප�මඟ ඉ�� ෙකොටස ඉ)ට_ෙලොJ ග� අ+රා 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 499,419.80         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152424013 8/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙහෝක)දර, 

සම¯ මාවත, කැ)දෙහේනව�ත ෙපොR මා_ගෙ� 

පැ� බැ(ම ඉ�කර සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 408,045.83         82% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324015 10/15/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝක)දර මාල=ංහෙගොඩ  .හාරස්ථානයට යන 

ෙපොR අ+� මා_ගෙ� �� ෙකොටස කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම.

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 3,993,871.72      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324016 10/15/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

d=ලාරාම මා_ගෙ� ��ෙකොටස කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 3,999,906.40      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324018 10/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අරංගල 

ජයග� ෙපොR මා_ගය (ෙකොQටාව පාර හා 

ෙගොඩගම පාරට ස(බ)ධවන) කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 3,984,230.80      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152324019 10/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තලංගම ෙපෙ_රා මාවෙ� ෙපෙ_රා උද�ාන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 674,171.36         67% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324021 10/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇ��ෙද4ය �ගවරාල)ද  ඉහළ ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324022 10/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� +ං 

අඳෙහේන පජා ශාලාව ඉ���ට පාෙ_ ද]නට ඇ� 

පළ�වන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 487,602.43         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324023 10/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

සදා=�Dර අ)නා=ව�ත  පාෙ_ 01 වන ෙපොR 

ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 497,312.03         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324024 10/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙකොතලාවල අංක 123 දරණ Oවස අසN) යන 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 844,360.56         84% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152324025 10/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙකොQඨාසෙ� වැN.ට dවද 

ෙපොR මාවෙත6 පස්වන ප�මඟ කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 2,478,997.82      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325001 7/16/2018

මහරගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 55/22/1, 

කල�ෙගොඩ පාෙ_, ෙපො�කෙp ඉ���ට ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

825,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 675,988.53         82% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152325002 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කල�ෙගොඩ 

uය)ත ස_.ස් එක අසළ ඇ� ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 765,036.42         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152425003 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප)O��ය, 

අරNය උයන පළ� ප�මග ෙපොR මා_ගෙ� කා� 

ප-ධ�ය සංව_ධන <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 834,455.98         83% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325004 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප)O��ය පග� 

මාවෙ� 4 වන ප�මෙJ ව�පන( අංක 70/19 =ට 

70/20 දKවා ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

560,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 505,956.26         90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325005 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� තලප���ය 

පාර, 5වන ප�මග ෙපොR අ+� මා_ගය කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,410,762.31      94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325006 8/20/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� තලප���ය 

පාර, 4 වන ප�මෙJ ව�පන( අංක 183/23 දKවා 

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

1,650,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,574,129.75      95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325007 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙදපානම, 

nරමාවෙ� ගලබඩව�ත ෙපොR මා_ගෙ� අවසාන 

ෙකොටස ඇ+�ව කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය <3ම

190,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 146,743.49         77% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325008 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප)O��ය, 

ෙදපානම, nර මාවෙ� ෙබෝ රාජ පාර (ග�වල 

පාර) ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 931,159.05         93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

�ල� 
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පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152425009 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයනෙගොඩ, 

උද�ාන පාර, 6ම¨�ව�ත පජා ශාලාව අසළ ෙපොR 

මා_ගෙ� පැ� බැ(ම ඉ� <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,980,084.34      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325010 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙදපානම nර 

මාවත, අංක 460 =ට 463/8 දKවා ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 474,382.12         95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325011 8/20/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කල�ෙගොඩ 

වසමට අය� අංක 02 Oවස අස�) ඇ� ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 790,885.94         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325012 8/20/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQටාසෙ� ෙහොරෙහේන පාර, 

ඉd� උයන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 991,139.98         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325013 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙකොQටාව, 

නැෙගන6ර ක�]�)ද �ව) ෙපෙදස ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,200,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,192,784.73      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325014 7/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකQඨාසෙ� මා�ෙවල 

ඔබෙහේන පාෙ_ ෙපොR අ+� මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 946,339.88         95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325015 11/2/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQටාසෙ� තලව+ෙගොඩ, 

නැෙගන6ර උ+ව)ක)ද පාෙ_ 177 යටෙ� 

ෙපොR අත� මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය 

<3ම

1,200,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,052,996.96      88% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152325016 7/18/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයනෙගොඩ ජනක රණ.� ෙපොR මාවෙ� ඉ�� 

ෙකොටස කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

1,400,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,400,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325017 7/26/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප)O��ය, ෙපො�ව�ත, සම¨ ෙපොR මාවත 

සංව_ධනය <3ම

1,200,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,160,700.02      97% I 100%

H82152325018 7/26/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප)O��ය, nර මාවත ෙදOයව�ත පාර ෙපොR 

මා_ගය ( ෙ(ජ_ ජනරා� dද)ත රණ=ංහ 

මහතාෙJ Oවස ඇ+� අෙන]� Oවාස සඳහා 

�ෙවන මා_ගය) සංව_ධනය <3ම 700,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 675,446.53         96% I 100%

H82152325019 7/31/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙම�තාරාම පාර අංක 635/6 Oවස හා අෙන]� 

Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

665,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 587,140.58         88% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325020 7/31/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාලප�ල �ගගහල)ද  03 වන ෙපොR ප�මඟ 

සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 750,312.17         75% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325021 7/31/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

]ලෙසවන .හාර මාවත ෙපොR අ+� මා_ගය 

කාපQ කර සංව_ධනය <�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,992,196.32      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325022 7/31/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාලප�ල අ+�¨�ය දහ( මාවත ෙපොR මා_ගෙ� 

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 855,072.22         86% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152325023 9/25/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාලප�ල අ+�¨�ය පාර 03 වන ෙපොR ප�මඟ 

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 400,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325024 7/31/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙකොQටාව උ+ර ෙද�ගහව�ත පාර ෙපොR අ+� 

පාර සංව_ධනය <�ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,987,597.84      99% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

H82152325025 8/2/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මා�ෙ�ල පග�Dර ආරාම මා_ගෙ� ෙපොR අ+� 

මා_ග 04 K කාපQ අ+රා සංව_ධන <�ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325027 8/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� E�හාන dසාන 

µEය ඇ+ළත ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,599,115.11      80% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82183125028 8/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� E�හාන dසාන 

µEෙ� ඇ+ළත ෙගොඩනැ¨N හා තාCපය 

සංව_ධනය <3ම

3,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,988,678.88      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325029 10/15/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහරගම ෙපොරෙගොඩැ�ල ෙපොR පාෙ_ ෙපෙ_රා 

මාවත කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

1,300,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,268,235.00      98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325030 10/10/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�Kමෙ� .ජයDර ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,982,817.33      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152325032 10/10/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තලව+ෙගොඩ වැNපාර 02 වන ප�මඟ ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම (ෙබෝ ය පාර)

2,450,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,316,690.88      95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325033 10/10/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� .ෙ/රාම ප�මග 

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

2,150,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,150,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325035 10/10/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මා�ෙවල, ගමෙJ 

මාවත ෙපොR මා_ගෙ� ව�පන( අංක 399/19 

Oවස අසල =ට ෙපොR මා_ගය  කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

2,600,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,527,158.02      97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325036 12/21/2018

මහරගම පාෙ-�ව ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාලප�ල R(�ය මාවත අසල අංක 109/02 Oවස 

අසN) යන ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <�ම

465,000.00             ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325037 10/10/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

=�ම�ව�ත අංක 156/2/11 Oවස අසN) යන 

ෙපොR අ+� මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

1,600,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,597,000.55      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325041 9/27/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අය� 

මාලප�ල අ+�¨�ය පාෙ_ 05 වන ප�මඟ ෙපොR 

අ+� මා_ගය ෙකො)�Q ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 593,730.63         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325042 10/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාලප�ල ෙදොෙ�ව�ත  ෙපොR අ+� මා_ගය 

ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

749,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 716,580.86         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

මහරගම නගරසභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152325043 10/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තලව+ෙගොඩ ෙපොR මා_ගෙ� වැN පාර 

සංව_ධනය <�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,951,901.36      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325044 10/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තලව+ෙගොඩ ෙබෝ රාජ ෙපොR මාවෙ� �� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,924,019.14      98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325045 10/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තලව+ෙගොඩ එක�+  මාවත  ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,972,529.89      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325046 10/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

බැ-දගාන ෙකෝQෙQ රාÅල  මාවත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

1,700,000.00          ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 1,326,992.82      78% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82141225047 10/19/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� උද�ාන 

මාවත රජයට අය� ඉඩෙ( �6� �ඩා �QටOයට 

.RNය ලබා ^ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 994,424.08         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325048 10/25/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� උඩහ��ල, 

ෙබෝ ය පාර, ෙමොරගහ ප�මෙග6 (77/11/�) 

ෙපොR අ+� මා_ගය ෙකො)®Q කර කා� 

ප-ධ�ෙ� ෙකොටසK සකස් <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325049 10/25/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� උඩහ��ල, 

ශාලාව පාර, ෙමොරගහ ප�මෙග6 ඇ� 154/15 

ෙපොR අ+� මා_ගය ෙකො)®Q කර කා� 

ප-ධ�ෙ� ෙකොටසK සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 81,466.48           41% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152425050 10/31/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඹබෙහේන පාෙ_ ෙපොR අ+� මා_ගෙ� ජල බස්නා 

කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය

2,400,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,393,691.61      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325051 11/7/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

]ලෙසවණ .හාර මාවත ෙපොR අ+� මා_ගය 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 767,965.00         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325052 11/7/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙහොරෙහේන පාර, 

ඉd� උයන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

650,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 643,351.08         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325053 11/7/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� ප��ව ච)දන උද�ානෙ�, අ�ණ පජා 

මlඩලෙ�  ෙතමහ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

3,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,994,671.86      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325054 11/7/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මා�ෙවල, බ_p 

පා_K ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325055 11/21/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප)O��ය කල�ෙගොඩ =� Uණෙසේකර 

ධ_මයාතයට �.ෙසන ෙපොR පෙ�ශ මා_ගය 

ෙකො)®Q දමා සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 481,459.41         96% I 100%

H82152425056 11/23/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙදපානම, අරNය 

උයන 11 වන ප�මග ෙපොR මා_ගය ඉ���ට ජලය 

බැ�මට ඇ� ෙපොR කා�ව සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,804,537.70      90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152325057 12/7/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප)O��ය, 

කැ)දෙහේනව�ත (��ෙJ කෙp ඉ���ට) ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 670,390.71         96% I 100%

H82152425058 12/12/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQටාසෙ� 

ප)O��ය ෙහෝක)දර පාර අ+� මා_ගෙ� අංක 

1440/3 Oවස අසල ඇ� ෙපොR මා_ගෙ� කඩා 

වැ�� බෑ[( ස්ථානය සදහා පැ�බැ(ම ඉ�<�ම

2,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,483,475.71      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325059 12/12/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාලප�ල දහ(මාවත අංක 47/3 Oවස අසල 

ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 545,879.94         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325060 12/12/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහරගම ක�]�)ද  �ව) ෙපෙදස ෙපොR 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 499,292.44         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325061 12/12/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහරගම ෙහොරෙහේනපාර ඉd� උයන ෙපොR 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

345,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 311,890.21         90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325062 12/14/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහරගම ප)O��ය nරමාවත අංක 466 Oවස 

අසN) ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය අංක 466/� 

Oවස දKවා සංව_ධනය <�ම

650,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 650,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152325064 12/27/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ආන)ද 

ෛම* මාවත 1 වන ෙපොR ප�මඟ කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

3,300,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 3,101,369.36      94% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152325065 12/28/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාලප�ල කැ)දෙහේන ව�ත හතරවන ෙපොR 

ප�මග සංව_ධනය <�ම

3,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 2,963,991.76      99% I 100%

H82152429001 7/25/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� .ද�ාල හ)�ය, 

nර ළද� පාසල අසල ෙපොR අ+� මා_ගෙ� 

කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 1,576,126.52      79% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152329002 8/31/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

��ය)දල ඇ%�වල දහ(  මාවත ෙපොR මා_ගය 

තාර ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152329003 9/28/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙකොQඨාසෙ� ෙමොරකැ�ය  

ඇ%�වල මා_ගෙ� .Nය(ෙපෙ_රා ෙපොR මාවත 

�ට_ 600ක Rර කාපQ අ+රා සංව_ධනය <�ම

2,667,700.00          ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 2,204,659.28      83% I 100%

H82152329004 10/9/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  මහ� 

වරාව 07 වන ෙපොR ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

1,200,000.00          ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 1,160,240.62      97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152329005 10/9/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� මහ� 

වරාව 05 වන ෙපොR ප�මඟ ම� පාර මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො. 93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152329006 10/26/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇර�වල මහව�ත ෙපොR මා_ගය   සංව_ධනය 

<3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 3,921,412.45      98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

කැස්බෑව නගර සභාව
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H82152329007 10/25/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQටාසෙය i ෙ_වත මවත 

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

589,500.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 495,985.85         84% I 100%

H82152329008 10/31/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ර�ම�ෙද4ය පාෙ_ ව�පන( අංක 267/� Oවස 

අසN) යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 531,565.24         89% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152329009 11/7/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මහව�ත පාෙ_, 

අංක 384/5 Oවස දKවා ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

1,082,300.00          ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 666,889.62         62% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152329010 12/20/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Yට_ 

සමර+ංග මාවෙ� අංක 378/� Oවස අසN) 

�ෙවන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 342,432.56         62% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330001 8/24/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ජ�තර ක)ද ෙපොR මා_ගය කාපQ  ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 3,990,699.30      100% I 100%

H82152330002 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ක�වාන සමනල මාවතට යාබද ෙපොR මා_ගෙ� 

ඉ�� ෙකොටස ඥානර�න මහතාෙJ Oවස අසල 

=ට සංව_ධන <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 340,923.99         68% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330003 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙද�ගහව�ත, �නමෙ� පධාන පාරට �.ෙසන 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධන <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 496,314.28         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා
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H82152330004 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙලනගල, Oදහස් මාවතට යාබදව �යෙසෝම 

මහතාෙJ Oවස අසල මා_ගය සංව_ධන <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 420,176.18         84% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330005 10/12/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

එක�+ මාවත, =�ම� මාවත, ම�ෙ�ෙගොඩ 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධන <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො. 57% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330006 9/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වට%ක ග(මාන පාර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 499,088.23         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330007 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙබරකැ�ය ෙහොරගල ව�ත �ඳ පාර ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 285,988.77         57% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330008 8/30/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

^ප)ෙගොඩ, හ�ලහෙගොඩ. ෙකොතලාවල ෙවද 

මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� ෙදවන ප�මඟ ෙපොR 

මා_ගය තාර ෙයොදා සංව_ධනය <�ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 430,906.98         86% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330009 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වට%ක , �ෙගොඩ �ං�ඳ ව�ත ෙපොR පාර 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 469,918.28         94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330010 8/30/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

=යඹලාෙගොඩ උ+ර මහ� Oවාසය අසල 2 වන 

ප�මඟ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 494,082.71         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152330011 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහේනව�ත 484/� රණ.�ගම ෙව)ෙ-= ව�ත 

ෙපොR පාර ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330012 9/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

නැෙගන6ර ෙහොරගල කන�ත පාෙර6 03 වන 

අ+� මා_ගය ග� අ+රා, ෙදපස කා� දමා 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 452,276.55         90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330013 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පස)න Dර, ආරHIෙගොඩ, නg��ලෑව, පාලම 

අසල ෙපොR පාර ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 409,479.28         82% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330014 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝමාගම ��පන ද]ණ, ඕ.�.එස.් ෙපෙ_රා 

මාවත ෙපොR මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 499,421.41         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330015 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝමාගම, ��පන, ෙමොරගහෙහේන පාෙ_ මායා 

මාවෙ�, 04 වන හරස් පාර ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 402,682.40         81% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330016 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

��පන පස)න Dර, අතප�+ෙගොඩ, ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 295,313.47         74% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330017 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

]�ගල, අංක�ව ෙපොR පාර තාර දැ�ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 499,494.84         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152330018 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වට%ක, පාන�ව, ආ�ගල පාෙ_ අ+� මා_ගයK 

� ස(ප� මාවත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 490,412.39         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330019 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝමාගම, අ+�¨�ය පාෙ_ BMD ගරාජයට 

ඉ��පස ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330020 12/24/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ම�ෙ�ෙගොඩ, Oවාස සංá_ණෙ�  අංක 587 

මධ�ම ඒ ගා.O. වසෙ( 07 වන ප�මෙJ Oවාස 

අංක 2C,43 =ට Oවාස අංක 2C,70 - දKවා [ 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම. 90,000.00               ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 82,824.00           92% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330021 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Oයඳගල ෙපොR මා_ගෙ� 21 වන ප�මඟ 

සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 369,599.46         92% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330022 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහක�වාන වව�ත අංක 547 ෙපොR අ+� 

මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 425,794.49         85% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330023 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කහ+©ව, පග� මාවෙ� =+Eණ 2 ව�ත ෙපොR 

මා_ගෙ� (=+Eණ උයන) ග� ඇ�3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 300,387.18         60% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330024 8/30/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-iය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

��පන ද]ණ, dවDwRගම, iයා මහ�EයෙJ 

Oවස අසල ෙපොR මා_ගෙය6 අවස) ෙකොටස 

තාර ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 471,360.46         94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152330025 8/14/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙගොඩගම ද]ණ ෙගොඩගමෙJව�ත මාවත පළ� 

ප�මග ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 466,307.50         93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330026 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝමාගම උසා.ය පාර .මාන පාෙර) වමට හැ3 

යන පරණ තානාය( පාර  ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 831,783.83         83% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330027 12/12/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාග(මාන බට6ර ධ(මාලංකාර මාවත ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 313,352.60         63% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330028 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාග(මාන ^පංෙගොඩ සම¨ මාවත d�R ෙපෙදස 1 

වන ෙපොR අ+� මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 493,235.73         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330029 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙලනගල, �ෙකත මාවත (න)දදාස මහතාෙJ 

Oවස අසN) ඇ�) ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 389,822.81         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330031 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ජ�තර නව ක)ද ෙපොR පාෙ_ ඉහළ ෙකොටස 

ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 492,924.91         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330033 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ම�ෙ�ෙගොඩ බට6ර වාසනා ව�ත ෙපොR පාර 

ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 483,486.52         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152330034 9/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ලාවල ෙද�ගහ ව�ත ෙපොR මා_ගයට තාර දමා 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 499,282.88         50% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330035 9/28/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�යගම, ]�R ව�ත, රණ.� ලN� Dෂ්ප]මාර 

මාවත සමහ ඊට යාබදව ඇ� ෙනො.170  �යගම, 

]�Rව�ත යන Oවස අසN) ඇ� ෙපොR මාවත  

සංව_ධනය <�ම 1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 999,392.85         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330036 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝමාගම ��පන ද]ණ ර)ෙකත ෙපෙදස ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 496,724.26         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330037 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ෙගොඩ, ආ�ගල පාෙ_ "dé( =�" Oවාස 

සංá_ණයට යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 953,693.09         95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330038 7/25/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

=-ධ��ල, සංඝාරාම වට මාවත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 621,200.18         62% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330039 10/5/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ම�ෙ�ෙගොඩ <�ග(ප��ව ෙගෝ�ඩ) 

ෙබෙඩෝස් ෙපොR මා_ගෙ� �� ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 3,856,883.71      96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330040 10/5/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහQ�ෙගොඩ ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 478,164.43         96% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152330041 10/5/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාව�ගම ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 294,552.36         98% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H82152330042 12/20/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙය 

ෙහෝමාගම කදනව�ත ෙපොR මා_ගය කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 3,728,019.17      93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152330043 12/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝමාගම හබරකඩ හං�ෙ� =ට ෙගොඩගම පාර 

ෙදසට ඇ� කා�යවස( ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 497,596.99         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82134131001 8/7/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

443/ඒ ඉහළ හංවැ�ල ගාම ෙසේවා වසමට අය� 

පාෙ-�ය සභාව ස+ ඉඩෙ( �6� ඊ�ය ෙගො�ල  

ෙපොR නාන �ද සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 196,819.10         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152331003 12/13/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇස්ව�ත නැෙගන6ර ක)ද පාර ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

997,063.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 764,362.28         77% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152331004 10/9/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙකොස්ගම éමා ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 383,928.93         77% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152331006 10/9/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇස්ව�ත පග� Dර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 461,082.32         92% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152331007 10/9/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇස්ව�ත ඉdර මාවත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 335,113.54         67% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152331008 10/9/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇස්ව�ත �ව1 ෙව�ත=ංහ ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 380,460.33         76% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152331010 10/8/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඇස්ව�ත ෙපොR පළ� ප�මඟ සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 238,692.20         80% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152331011 10/8/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ගහව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 80% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152331012 10/31/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� E�ස්ව�ත, 

ඇස්ව�ත ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධන 

<3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 4,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152331013 10/31/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ර�ෙදො�ගම 

ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 3,944,268.60      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152333001 7/20/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පාRKක 

ජය)� මාවත ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 497,566.37         100% I 100%

�තාවක පාෙ-�ය සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82134133002 12/13/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙ�රගල 

=ට මා6ංගල අංග�ව දKවා �ෙවන පජා ජල 

ව�ාපෘ�ෙ� සංව_ධන කට¶+ =R  <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 424,879.00         85% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152333003 11/8/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ආ�Kව�ත  ෙගෝලපාර අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 486,668.42         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152341002 9/3/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ�  <�ෙo�ය é� 

රණ=ංහ මහතාෙJ ෙවළඳසල අස�) ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 998,620.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152341003 8/1/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙබK<ගම 

=�පාල මහතාෙJ Oවස අස�) ඇ� ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 147,209.90         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82134241007 10/25/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කලDගම, 

<+�ගහ+©ව මා_ගය සඳහා ජල සැප¶ම ලබා^ම

385,095.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 385,095.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

H82134241008 10/25/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කලDගම ෙK. f. 

අ�.ස් මාවත සඳහා ජල පහdක( ලබා^ම

186,700.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 186,700.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

H82134241009 10/25/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කලDගම, 

කර)දෙගොඩ, පළ� ප�මග සඳහා ජල පහdක( 

ලබා^ම

79,715.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 79,715.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82134241011 11/21/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පානRර, ත���ය, 

මැද පාර a. වgම) =�වා ෙපොR අ+� මා_ගය 

සඳහා ජල සැප¶ම ලබා^ම

120,900.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 120,900.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H82134241012 11/21/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පානRර, 

නාර(��ය i Dඤ්ඤාන)ද මාවත, 02වන ප�මග 

සඳහා ජල සැප¶ම ලබා^ම

95,750.00               පා.ෙ� ජ.ස.ම. 95,750.00           100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H82183142002 7/18/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙබෝ=තDර 6 රජෙ� ඉඩෙ( �6� ෙබෝ=තDර 

පාජා ශාලාෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R<3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 1,825,365.00      91% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152342003 10/9/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසසෙ� අංක 

701 මහ ෙගෝනRව ගාම Oලධා� වසෙ( 

බlඩාරනායක ෙපොR මා_ගය තාර දමා 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 997,347.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152443001 12/3/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� වxරා��ල 

ෙපොR මා_ගෙ� කා�ෙ�  පැ�බැ(ම සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 498,255.71         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152443002 8/1/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� O�ඩාව 

ලN� මහතාෙJ Oවස අස�) ෙවල දKවා ඇ� 

ෙපොR මා_ගෙ�  කා�ව සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 499,511.42         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82134243003 8/20/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ඇව�ව�ත, 

wR ��මය අසළ ෙපොR අ+� මා_ගෙ� 

පෙ-ශවා�) සඳහා ජල නළ එලා ජල පහdක( 

ලබා^ම

107,781.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 107,781.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82134243004 8/20/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ඇව�ව�ත 

මැංUස් ගහ අසළ ෙපොR අ+� මා_ගෙ� 

පෙ-ශවා�) සඳහා ජල නළ එලා ජල පහdක( 

ලබා^ම

142,809.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 142,809.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

H82134243006 8/20/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ඇව�ව�ත, 

ලN� කෙp අසළ ෙපොR අ+� මා_ගෙ� 

පෙ-ශවා�) සඳහා ජල නළ එලා ජල පහdක( 

ලබා^ම

145,775.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 145,775.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

H82152343007 9/12/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙකොCෙපොල, 

<�ෙo�ය ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 999,849.26         100% I 100%

H82152343008 11/21/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

රජම�ව�ත Oවාස ෙයෝජනා කමෙ� ෙපොR පාර  

ෙකොන�Q කර ගැTම

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 699,150.02         100% I 100%

H82134243009 11/21/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පානRර, 

ප��ගම, ජය)� මාවත පළ� ප�මගට ජල 

සැප¶ම ලබා^ම

137,378.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 137,378.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H82134243010 11/21/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ�ෙබෝ��ල, 

ප��ගම, අ)නා=ෙකො�ව පළ� ප�මග සඳහා 

ජල සැප¶ම ලබා^ම

299,317.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 299,317.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H82152344001 10/9/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 616 ඒ 

ඔ.Qයාගල ගාමෙසේවා වසෙ( ඕ.�යාගල 

ප)Oල මා_ගෙ� ෙK.f.ර�න=� ]මාර 

මහතාෙJ Oවස සහ අෙන]� Oෙවස් කරා 

�ෙවන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152344002 10/25/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අරමනාෙගො�ල 

ගා.O. වසමට අය� .ජයර�න මහතාෙJ Oවස 

ඇ+� අෙන]� Oවාස ෙවත ඇ� ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙ-hය 

සභාව 482,370.71         96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82182145001 12/24/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කර)නාෙගොඩ ගාමෙසේවා වසෙ( ෙට(ෙපෝව�ත 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� ®ඩා �QටOය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 500,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

H82152346001 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පහල නාරගල B)න ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 293,673.70         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346002 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

812 ෙ-ව��ල මහව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 296,876.43         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346003 11/5/2018

wල�=ංහල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

E�ලගහවල ප)සල අසල මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 296,236.72         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346004 11/5/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඈග�ඔය ෙකොස්ෙහේන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 298,013.29         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346005 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පාඩල ක)ද ෙදOය ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 296,929.15         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152346006 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අමරෙගදර ද]ණ නාගහෙදොල �oෙබොQටාක)ද 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 297,114.28         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346007 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙද�මැ�ල ෙමෙ)�ව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 297,609.32         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346008 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහගම උ+ර මානාන නායෙදොල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 298,677.67         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346009 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ඉහළ ෙව�ගම වැ�ංෙගොඩ ග�වැල ෙගොඩැ�ල 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 298,286.88         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346010 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙබෝතෙ� ගංෙගොඩ ගංෙගොඩ ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො. 98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346011 11/5/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පහල ]ඩNගම ත)ෙගොඩ මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 299,222.42         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346012 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ජන6ත ෙපෙදස ��ෙව) ෙපොR මා_ගය තාර දමා 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 300,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

wල�=ංහල පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82152346013 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

wල�=ංහල මධ�ම අKkදාන ෙපොR මාවත 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 297,510.63         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82152346014 9/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�Rන ග(පලක)ද ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 299,170.36         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F81385801002 6/13/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 249,195.10         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

F81385801003 6/25/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 249,195.10         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

F81385801004 9/12/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 1. 

නැෙගන6ර ක�වා�CDව එKස� dභසාධක හා 

අවමංගල�ාධාර සE�ය හා 2. =� අභයDර 

ශා)ත අ)ෙතෝT අවමංගල�ාධාර හා dභසාධක 

සE�ය යන සE� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම - එK 

සE�යකට �.30000/- බැ¨)
60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 59,362.76           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385801005 9/12/2018

�[ල��ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 299,033.76         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

F81385803001 9/12/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 199,475.22         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385803002 12/13/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 99,196.80           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385804001 3/27/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 100,000.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F81362804002 3/27/2018

E�ව)ෙගොඩ මහ ෙරෝහෙ� සායන සඳහා අවශ� 

D� ලබා ^ම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ -                      0% A 10%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F81385804004 5/15/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා  උපකරණ 

ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 19,572.00           98% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F81385804005 9/12/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 300,000.00         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

F81385804006 12/7/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   Nයප�ංI 

මාඇ�ග�ව සදාසරණ dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා ^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 14,912.00           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385805002 3/21/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 

11, ෙද�වල, <තලවලාන ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ ඩo.ඒ.ෙK. යෙශෝදා dජාO යන අයට 

ෛදOක b.තය පහd කරවන .ෙශේෂ 

උපකරණයK ෙලස ක_ණ උපකරණයK ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,000.00           98% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385805003 3/21/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 349,927.27         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F81385805004 6/25/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ  

ලබා ^ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 749,300.00         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N81385805005 7/6/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Dරාණ �3ගම 

]�Rව�ත Nයාප�ංI මරණාධාර හා dභසාධක 

සE�ය  සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 24,600.00           98% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81385805006 7/19/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙබොකලගම, ෙදොලෙහේන �+හර මරණාධාර හා 

dභසාධක සE�ය සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

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

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

S81365905007 11/21/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරතnමට අෙCKkත කා)තාව) සඳහා ස්වයං 

%<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

80,100.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 68,550.00           86% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

F81385806002 12/4/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 89,870.56           100% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

F81385807001 5/15/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා  උපකරණ 

ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 19,954.00           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ��ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81385807002 7/6/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

�R)ෙගොඩ එKස� අවමංගල�ාධාර මරණාධාර 

සE�ය සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 49,281.00           99% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81385808001 11/12/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,378.40           99% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

F81385808003 12/17/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 449,716.20         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

F81385809001 4/10/2018

ව�තල   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක  සE� සඳහා  උපකරණ  

ලබා ^ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 130,000.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N81385809003 10/4/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කඩවත, ෙගෝනෙහේන 

ප�ංI ඩo. ඒ. �යදාස මහතාෙJ කෙන6 ඇ� 

ආබාධය ෙහේ+ෙව) ක) ඇ�ෙ( උපකරණයK 

ලබා^ම ම¯) ෛදOක b.තය පහd කරnම

48,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ -                      0% A 10%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385809004 12/4/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

B)ෙක)ද පාථEක .ද�ාලයට අ�බ-ධ 

dභපත)න)ෙJ dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා ^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 8,450.00             85% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N81385811001 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 299,740.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385813001 6/21/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI    

මරණාධාර  හා dභසාධක සE�  සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 49,656.00           99% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81385813003 12/20/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර හා dභසාධක  සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 99,935.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81385821001 11/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 497,680.00         100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

F81385822001 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

F81385824002 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

බ�තර��ල උ©��ල පාෙ-�ය dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 35,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H81362124003 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� තලංගම 

ෙරෝහෙ� බා6ර ෙරෝ¨ අංශය ඉ���ට ශාලාවK 

ඉ�<�ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 350,000.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F81385824005 7/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 59,870.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොෙළො)නාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385824006 7/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 150,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F81385824009 8/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI i 

dද_ශනා සහනදාg dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 34,980.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

F81385824010 9/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI මාලෙo 

E6x මාවත dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 24,825.00           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N81385824011 9/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI මාලෙo 

10 ක�ව dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 19,935.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N81385824012 10/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 19,935.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

F81362825001 3/12/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ගාEය ෙසෞඛ� 

මධ�ස්ථානවලට අවශ� උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ -                      0% A 10%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F81385825002 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 249,500.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385825003 10/1/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා  ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

34,516.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 34,516.00           100% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

F81385826001 8/10/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI බට6ර 

ක[ඩාන ජනෙසත dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 49,560.32           99% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385828001 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 149,757.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F81385828002 7/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� ෙවත 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 19,450.00           97% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81385828003 10/16/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 19,110.00           96% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

H81362129001 4/18/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ��ය)දල 

ප_ය)ත ෙරෝහෙ� වයලා �වල ආරHI ( 

�යවැ@යා එකකය) ෙගොඩනැ¨�ල අ��වැ@යා 

<�ම

650,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 648,928.74         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

F81385829002 5/17/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

පැ�Nයාන,ගංෙගොඩ.ල �[���ය ෙබ�ල).ල 

dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම 25,000.00               අමා.ෙ�. 94% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385829003 5/17/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

ෙ�රහැර,ෙබෝ රාජDර dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 24,680.00           82% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N81385829004 9/3/2018

කැස්බෑව පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 19,838.45           99% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N81385829005 11/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 124,600.00         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81385829006 12/27/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා  Nයාප�ංI 

ෙබොරලැස්ග�ව ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ= dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 29,500.00           98% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

F81385830001 4/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 30,000.00           100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

F81385830002 6/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

��ෙලගම i �ලාලංකාර dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81385830003 6/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙහෝමාගම 

<�ව�+©ව ගලගාෙහේන ෙස�සර dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම.

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,720.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385830004 6/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා 49 ෙහරNයාවල 

ෙපො�ගස්ඕ.ට dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම.

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 35,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81385830005 6/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙහෝමාගම 

මාග(මන සමාජ ෙසේවා එKස� dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,475.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81385830006 6/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙගොඩගම සහන 

ෙසේවා dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81385830007 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI ජ�තර 

රණාල ඒKස� dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 24,725.00           99% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F81385830009 7/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙහෝමාගම, 

�ෙගොඩ,වට%ක,Uණධ_මගම, EO�+ එKස� 

dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම. 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 29,920.00           100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N81385830010 8/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 198,280.00         99% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

F81385830011 10/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා  ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI  dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 39,502.95           99% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385831002 4/18/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා  Nයාප�ංI 

ඇස්ව�ත �ගපත එKස� dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට  උපකරණ ලබා�ම 

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 49,790.10           100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

F81385831003 6/11/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා  Nයාප�ංI 

තාව�ෙගොඩ සම¨ dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට  උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 49,999.00           100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N81385831006 10/16/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභසාධනය 

පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 20,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

F81385832001 6/1/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI නාවල 

පාර ,i ස-ධා_මාරාම මාවත සම¨ dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 49,428.36           99% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

F81385833001 7/3/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභසාධනය 

පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE�  ෙවත උපකරණ 

ලබා�ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 79,623.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81385833003 7/23/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභසාධනය 

පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81385841002 7/19/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර සE�යK සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 29,734.95           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

පා.ෙ�-පාRKක



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385841003 7/31/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පානRර ෙසෞඛ� 

ෛවද� Oළධා3 ෙකොQඨාසයට අය� එ�.ල 

මාතෘ සායනය සඳහා උපකරණ ලබා^ම

10,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර -                      0% O 0%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F81385841004 9/4/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,490.00           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385841005 11/29/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහොෙ_+©ව 

එKස� මරණාධාර හා dභසාධක සE�ය සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 50,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385842001 7/13/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 149,983.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

S81365943001 10/11/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං%<යා 

ආර(භ<3මට අෙCKkත කා)තාව) සදහා 

ස්වයං%<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�.ම

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F81385843002 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ඇෙලෝ�යාව�ත අවමංගල�ාධාර සE�ය සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 39,911.95           100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

F81385843003 7/19/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර සE�යK සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 29,318.43           98% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385843004 12/24/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  මරණාධාර හා 

dභසාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 25,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385843006 11/30/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ�ෙබෝ��ල 

ගාෙමෝදය මාවත dභසාධක හා මරණාධාර සE�ය 

සදහා උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 39,619.50           99% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F81385844002 8/10/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

කෙlෙවල ෙපො]�.ට ශා)� අවමංගල�ාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 49,599.38           99% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

F81385844003 7/9/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 299,214.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81385844004 7/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 99,998.75           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

F81385846001 7/16/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

පහල නාරගල අවමංගල�ාධාර සE�ය සදහා 

අවශ� දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 49,818.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81385846002 7/25/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 99,399.69           99% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385847001 10/16/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

�Rලන සහෙයෝ¨තා මරණාධාර හා dභසාධක 

සE�ය සදහා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 50,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81385847002 7/9/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,903.28           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81385847003 7/19/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,558.32           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F81385848001 6/25/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 738 ඒ 

ෙ�රගල ගා.O. වසෙ( එක�+ dබසාධක හා 

මරණාධාර සE�ය සඳහා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81385848002 7/19/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර සE�යK සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 30,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F81385849001 7/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,918.75           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81385849002 9/18/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� dභසාධක සE� 

වලට උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 49,938.30           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385850001 7/2/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

�)පාK සං6ත සංසදහ අවමංගල�ාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 18,200.00           91% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

F81385850002 7/13/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 49,560.32           99% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

F81385850003 7/25/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 100,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81385850004 10/16/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ස%ස 

මරණාධාර හා dභසාධක සE�ය සදහා උපකරණ 

ලබා^ම

55,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 54,276.96           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385850005 12/13/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උඩෙවල 

ස�ජන පදන( මරණාධාර හා dභ සාධක 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 34,935.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F81385851001 5/16/2018

වලල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� , Nයාප�ංI 

843 � පහලෙහෙවස්ස ද]ණ ගා.O. වසෙ( පහල 

ෙහෙවස්ස සම¯ සරණ මරණාධාර හා dභ සාධක 

සE�ය සඳහා උපකරණ ලබා^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,700.00           99% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81385851002 7/13/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

පා.ෙ� - වල�ලා.ට



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385851003 7/25/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 199,870.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81385852001 6/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dRවැNපත =හනද E+� dබසාධක හා 

මරණාධාර සE�ය සඳහා උපකරණ ලබා^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 12,937.50           86% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81385852002 6/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 50,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81385852003 7/13/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,999.60           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

F81385852004 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 200,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N81385853001 6/22/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා ගාම සංව_ධන සE� සදහා 

උපකරණ ලබා�ම.

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 74,799.96           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F81385853002 7/2/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මාව�ගම හ�ෙතොට ර)ත� අවමංගල�ාධාර 

සE�ය සදහා උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 39,949.98           100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81385853003 11/26/2018

E�ලOය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dබසාධක සE� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 99,449.94           99% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F81385853004 12/13/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උKක�ල dහද 

එKස�  dභ සාධක හා මරණාධාර සE�ය සදහා 

උපකරණ ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 39,949.98           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F81385853005 11/30/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ©වර උ+ර 

ෙමෝටාව අ�ණ� dභ සාධක හා මරණාධාර 

සE�ය සදහා උපකරණ ලබා �ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 34,849.98           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F81385853006 12/24/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ©වර බට6ර 

ඒකාබ-ධ  මරණාධාර හා dබසාධක සE�ය සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 24,649.99           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81385853007 12/28/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 99,449.84           99% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F81385854001 7/13/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 99,920.63           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

A86362101001 4/5/2018

Essential repair of Divulapitiya MOH 

office

576,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 515,357.05         89% B 35%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H86362101003 6/29/2018

Essential repair DMO quartes DH-A 

Divulapitiya

1,790,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,767,985.50      99% H 100%

A86362102001 4/5/2018

Essential roof repair and construction of 

boundry wall at MOH- Katana

830,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 827,688.46         100% H 100%

A86362102002 10/22/2018

Partition work of MOH office Seeduwa

675,200.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% B 35%

H86362102003 11/12/2018

Improvements (Filling) to existing 

ground at CD Andiambalama

199,727.92             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 198,795.00         100% O 0%

A86362103003 4/5/2018

Renavation of STD clinic DGH 

Negombo

465,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 364,071.11         78% B 35%

H86362103001 4/5/2018

Construction of new mourtuary at DGH-

Negombo

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 7,393,749.53      92% C 60%

A86362104002 11/12/2018

Renovation of Laboratory at DH - A 

Minuwangoda

510,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 499,650.19         98% O 0%

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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A86362105008 4/5/2018

Room renovation for lactation 

management center BH-B Meerigama

174,555.80             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 174,555.80         100% H 100%

H86364105003 4/5/2018

Construction of retaining wall (stage 11) 

at Ayurveda Hospital Meerigama.

5,100,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,568,030.12      90% D 80%

G86364805004 7/17/2018

Purchase machinery items &amp; 

equipments  to Ayurveda drug 

manufacturing unit at Ayurveda 

Hospital Meerigama.

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,492,651.21      75% C 60%

A86385105001 4/5/2018

E�ගම ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� 

කෑම ශාලාව ෙදපස ෙකො�ෙඩෝව, ප@ෙප� හා ඒ 

අවට . ම�ව සකස් <3ම

1,700,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,693,974.80      100% I 100%

A86385105002 4/5/2018

��ගම ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� 

��තැ)ෙගය අ��වැ@යා <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,436,541.90      72% D 80%

H86362105010 11/12/2018

Fixing seling for store front area at BH 

Meerigama

130,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 111,426.25         86% O 0%

A86385105011 11/12/2018

ස� ෙසවන රජෙ� ළමා (��E) Dන��ථාපන 

මධ�ස්ථානෙ� ඉ��පස උද�ානය වටා ඇ.�න මං 

Ý�ව ඉ)ට_ෙලොK <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 299,300.35         100% O 0%
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H86362105012 12/29/2018

Preparing a corridor for office building 

at BH Meerigama

485,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 483,232.04         100% O 0%

A86362105013 12/29/2018

Installation of 3 phase power supply to 

main system in mini theater at BH 

Meerigama

440,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 438,437.73         100% O 0%

A86362105014 12/31/2018

Construction of waiting room for 

ambulance drivers and helpers at BH 

Meerigama

960,400.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 960,394.50         100% O 0%

H86362106001 4/5/2018

New construction of changing room for 

midwife at BH-A Wathupitiwala

487,272.08             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 487,272.08         100% I 100%

A86362106003 4/5/2018

Fixing security  nets for ward Number 1 

at BH-B Wathupitiwala

539,321.52             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 536,698.50         100% H 100%

A86362106010 10/22/2018

Repair of Q1 quarters at BH 

Wathupitiwala

1,468,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,467,860.41      100% B 35%

H86362107001 4/5/2018

Balance work of construction of schoo l 

health and entamalogy unit at 

Warallawatta

5,515,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 5,293,032.46      96% H 100%
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H86362107002 4/5/2018

Construction of clinical wast storage 

DGH Gampaha

1,070,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 961,927.96         90% C 60%

A86362107005 6/13/2018

Laying tiles of MICU at DGH Gampaha

972,600.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 949,962.05         98% H 100%

H86362107006 6/29/2018

Essential repair of OT-E oncall room 

toilets at DGH Gampaha

590,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 450,881.62         76% H 100%

A86362107007 10/22/2018

Essential repair and paint work RDHS 

store building Gampaha

849,444.20             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 810,291.80         95% O 0%

A86362107008 11/12/2018

Renovation of Auditorium at RDHS 

office Gampaha

181,413.50             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 153,847.60         85% O 0%

H86364108003 12/5/2018

ආOයාක)ද ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහෙ� අවධාන( ස6ත 

පස් ක)@ය කපා ඉව� <3ම හා ආරKkත බැ(ම 

ඉ�<3ම

2,238,847.61          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,217,638.05      99% O 0%

H86362108004 12/10/2018

ජයiගම මාතෘ සායන ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම - 

III වන අ�යර

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,993,276.37      100% O 0%
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A86362110026 4/5/2018

Essential roof repair (ETU building, 

clinic building and at DH-C 

Malwathuhiripitiya

1,500,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,422,486.63      95% D 80%

N86386110002 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( Oවාසෙ�  කා_යාල 

ෙගොඩනැ¨�ල සහ ෙ)වා=කාගාර සඳහා ජලය 

ලබා ගැTම

70,071.80               අමා.ෙ�. 100% I 100%

N86386810003 4/5/2018

ර(�+ගල %ඳ[( Oවාසෙ�,ර(�+ගල සහ�ක 

කළ පාසෙ�,මාෙකොළ සහ�ක කළ පාස�වල 

%ස්n( ශාලාවලට D� Eළ^ ගැTම

2,975,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 2,975,000.00      100% B 35%

H86386110005 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( Oවාසෙ� කෑම ශාලාව 

ටg� <3ම

242,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 220,112.83         91% D 80%

H86386110006 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( ෙ)වා=කාගාරය අසල 

ජල ටැං<ය ඉ�<3ෙ( ඉ�� ෙකොටස ස(×_ණ 

<3ම

634,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 417,051.65         66% C 60%

H86386110007 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( Oවාසෙ� පැර4 

වQෙටෝ� ගබඩාව D�� <3ම

496,558.01             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 496,558.01         100% I 100%

H86386110008 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( Oවාසෙ� 

��තැ)ෙගය ඉ�<3ම - 1 වන අ�යර

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 3,914,879.39      98% C 60%

පළා� ප�වාස ෙකොමසා�ස් 
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H86386110010 4/5/2018

ර(�+ගල සහ�ක කළ පාසෙ� ��පස වැ= �න 

වල^ ෙර� ෙ�1ම සඳහා ගැ�වනgස් බට මත  

ආවරණයK ස6ත උස් වහලයK  ඉ� <3ම

266,337.65             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 266,337.65         100% I 100%

H86386110012 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ�( Oවාසෙ� සහකාර 

ෙවෝ_ඩ) Oල Oවාසෙ� වැ=<N සකස් <3ම, 

ජෙන� ෙදොරව� ෙයොදා .RN, ජල පහdක( ලබා 

^ම ඇ+� 2 අ�යෙ_ වැඩ ෙකොටස

2,818,195.38          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 2,818,195.38      100% I 100%

N86386110013 4/5/2018

ර(�+ගල සහ�ක කල පාසෙ� ®ඩා ��ය හා 

දැ� ප)R ®ඩා කරන ස්ථානය වටෙකොට අ@ 18 

K පමණ උසට ආරKkත දැලK ගැ�ම

1,850,617.44          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,850,617.44      100% I 100%

N86386110014 4/5/2018

ර(�+ගල සහ�ක කළ පාසෙ� Oල Oවාස 

ප-ධ�ය දැ� වැට<) ෙව) <3ම

1,800,060.69          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,800,060.69      100% I 100%

A86386110015 4/5/2018

ර(�+ගල සහ�ක කල පාසෙ� සංස්කෘ�ක 

මධ�ස්ථානය අසල ඇ� ෙගොඩනැ¨�ල 

නnකරණය කර අධ�ාපOක හා වෘ�Ýය DÅ� 

කට¶+ සඳහා ෙයොදා ගැTම සඳහා =.N( 

ගැ�ම,ටg� ගැ�ම,ජෙන� අ��වැ@යා 

<3ම,¦�� �)තා� <3ම සහ වැ=<Nය 
2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,983,835.23      99% I 100%

N86386110017 4/5/2018

ර(�+ගල සහ�ක කල පාසෙ� Dස්තකාලය 

අ��වැ@යා <3ම

1,687,213.46          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,687,213.46      100% I 100%

N86386110018 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( Oවාසෙ� 

ශවණාගාරෙ� ��පස  ¨ලා බැ�මට ලK n  ඇ� 

කා�ව ��සකර <3ම

46,557.59               අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 46,557.59           100% I 100%
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N86386110019 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( Oවාසෙ� උප 

ෙවෝ_p) Oල කාමරය,නාන කාමරය 

අ��වැ@යා <3ම

72,079.95               අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 72,079.95           100% I 100%

N86386110021 4/5/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( Oවාසෙ� නව 

වQෙටෝ� ගබඩාව අ��වැ@යා <3ම

188,596.27             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 188,596.27         100% I 100%

N86386110022 4/5/2018

ර(�+ගල සහ�ක කළ පාසෙ� Oල Oවාස වල 

ප�ංI Oලධා�)ට ගම) <3ම සඳහා දං කැලෙ� 

තාCපය අgෙන) ෙJQ�වK දැ�ම

149,045.65             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 149,045.68         100% H 100%

N86386110023 4/5/2018

ර(�+ගල සහ�ක කළ පාසෙ� පාස�ප� Oල 

Oවෙසේ  වහලය අ��වැ@යා <3ම

882,522.25             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 882,522.25         100% C 60%

N86386110024 4/5/2018

ර(�+ගල සහ�ක කළ පාසෙ� සංස්කෘ�ක 

මධ�ස්ථානය පව�වාෙගන යන ෙගොඩනැ¨�ල 

Ý)ත ආෙ�ප කර අ��වැ@යා <3ම

548,667.83             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 548,667.83         100% I 100%

N86386110025 4/5/2018

පානRර ප�වාස කා_යාලෙ� Ý)ත ආෙ�ප <3ම

960,508.18             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 960,508.18         100% I 100%

H86386110027 6/4/2018

ර(�+ගල සහ�ක කල පාසෙ� ෙතමහ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� වහලය සහ =.Nම අ��වැ@යා 

<3ම

1,327,257.58          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,327,257.58      100% I 100%
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N86386110028 6/4/2018

ර(�+ගල සහ�ක කළ පාසෙ� දැ�ය) බැ1මට 

පැEෙණන භාරක�ව)ට %^ =sම සඳහා 

ස්ථානයK ඉ� <3ම

468,777.57             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 468,777.57         100% H 100%

N86386110030 11/28/2018

ර(�+ගල සහ�ක කළ පාසෙ� අවධාන( 

ත�වෙ� පdවන තාCපය නැවත සකස් <3ම

1,821,997.53          අමා.ෙ�. 100% O 0%

H86386110031 12/6/2018

ර(�+ගල බාNකා %ඳ[( Oවාසෙ� 

��තැ)ෙගය ඉ�<3ම - 2 වන අ�යර

1,684,706.55          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,635,589.61      97% O 0%

G86386810032 12/14/2018

ර(�+ගල %ඳ[( Oවාසය සඳහා .RN ජනක 

ය)තයK Eල^ ගැTම

245,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 245,000.00         100% O 0%

G86386810033 12/24/2018

ර(�+ගල සහ�ක කළ පාසල සඳහා .RN ජනක 

ය)තයK Eල^ ගැTම

245,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 245,000.00         100% O 0%

H86362110029 10/18/2018

Establishment of district malaria unit 

Malwathuhiripitiya

683,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 485,945.37         71% O 0%

A86362111003 6/29/2018

Essential repair MO quarters at DH-A 

Dompe

1,658,586.50          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,658,005.60      100% H 100%

පළා� ප�වාස ෙකොමසා�ස් 
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H86362111004 6/29/2018

Upgrading excisting road to ETU at DH 

Dompe

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 179,178.44         90% H 100%

A86362111005 10/22/2018

Renovation of office area DH Radawana

339,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 304,881.74         90% B 35%

H86364112020 4/5/2018

Construction of two storied building for 

Wards, Doctor\\\\\\\\\\\\\\\s Quarters and 

rest room at Kanduboda Ayurveda 

Hospital.

24,600,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,434,701.14    42% C 60%

H86364112021 10/17/2018

Construction of drain system at 

Ayurveda Panchakarma Center, 

Kiribathgoda.

580,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 455,358.16         79% C 60%

N86386112015 4/5/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� ®ඩාගාරයK ඉ� 

<3ම

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,426,945.24      86% H 100%

N86386112001 4/5/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� අ   භ �)තර .RN 

ප-   ධ�ය ය ථාව� <�ම

230,674.20             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 230,674.20         100% I 100%

N86386112002 4/5/2018

මාෙකොළ %ද[( Oවාසෙ� � ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

.RN ප-ධ�ය අ�� වැ@යා <3ම

486,338.47             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 400,585.69         82% H 100%
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N86386812003 4/5/2018

මාෙකොළ %ද[( Oවාසයට, ර(�+ගල සහ�ක 

කළ පාසලට ප�ගණක DÅ� අංශ ඇ� <3මට 

හා ප�වාස ෙදපා_තෙ()+ෙ� පධාන 

කා_යාලයට හා ප�වාස කා_යාලවල ට ප�ගණක 

Eළ^ ගැTම 3,227,500.00          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 3,227,500.00      100% A 10%

H86386112004 4/5/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� ]ස්=ෙ� ¦�� 

ටg� <3ම

401,753.38             අමා.ෙ�. 100% I 100%

H86386112006 4/5/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� අධ�ාපන අංශය 

උ© මහලට යන ස්ථානය යකඩ ෙJQ�වK ෙය^ම 

සහ අධ�ාපන අංශය පං� ෙදකK පැවැ�.ය හැ< 

අ_ධ ෙලස ෙව) <3ම හා මාෙකොළ සහ�ක කළ 

පාසෙ� �ස්ස ෙ)වා=කාගාරෙ� ප@ෙපළට 

යකඩ ෙJQ�වK දැ�ම
335,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 291,337.45         87% H 100%

H86386112007 4/5/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� �ස්ස 

ෙ)වා=කාගාර ෙගොඩනැ¨�ෙ� ¦�� ටg� 

<3ම

933,082.37             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 933,082.37         100% I 100%

H86386112008 4/5/2018

මාෙකොළ බාලක %ද[( Oවාසෙ� �පවා6Oය 

නරඹන කාමරය සදහා වැ=<�යK ඉ�<�ම සහ 

වහ ළයට =.N) ගැ�ම

690,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 587,221.48         85% C 60%

H86386112009 4/5/2018

මාෙකොළ බාලක %ද[( Oවාසෙ� A1 

ෙ)වා=කාගාරය ඉ��පස µEය ෙසෝදාපා�ව 

වැලැKnම සදහා පැ� බැ(මK ඉ� <�ම හා 

ෙවොNෙබෝ� ��ය ඇ� �Eෙ� ෙසෝදා පා�ව 

වැළැKnමට පැ� බැ(මK ඉ� <3ම 491,642.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 491,642.00         100% I 100%

H86386112011 4/5/2018

මාෙකොළ බාලක %ඳ[( Oවාසෙ� ද�ව)ෙJ 

ෙර� ෙ�1මට ස්ථානයK ඉ� <3ම

169,467.08             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 169,467.08         100% I 100%

පළා� ප�වාස ෙකොමසා�ස් 
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N86386112014 4/5/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� %ස්n( ශාලාවට 

ප.ෂ්ඨ nමට .ෙශේෂ අවශ�තා  ඇ� තැනැ�ත)ට 

පෙ�ශ මා_ගයK ඉ� <3ම

206,497.20             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 206,497.20         100% C 60%

A86386112016 4/5/2018

මාෙකොළ %ඳ[( Oවාසෙ� wR මැRර �6� �Eෙ� 

පස ෙසේ^යාම වැළැKnමට ග� ප@ෙපළK 

සැක�ම

473,544.78             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 466,741.40         99% I 100%

N86386112018 4/5/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� ෙ��කාෙ� 

අ��වැ@යාෙ� ඉ�� වැඩ =R <3ම

518,862.98             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 518,862.98         100% D 80%

N86386112022 4/5/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� පාස�ප� Oල 

Oවස සාලෙ� =.Nෙ( කැ@යාමට අස)න 

ෙකොටස් සකස් <�ම සහ වහලෙ� කැf ඇ�  kQ 

ඉව� කර වහළය සකස් <�ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 35,411.17           27% B 35%

H86362112023 6/29/2018

Essential roof repair of ward 03 DH-C 

Biyagama

255,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 218,636.85         86% H 100%

H86362112024 6/29/2018

Construction of retaining wall for 

mortuary DH-C Biyagama

1,245,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,089,329.86      87% H 100%

G86386812025 12/14/2018

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසල සඳහා .RN ජනක 

ය)තයK Eල^ ගැTම

245,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 245,000.00         100% O 0%
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G86386812026 12/14/2018

මාෙකොළ %ඳ[( Oවාසය සඳහා .RN ජනක 

ය)තයK Eල^ ගැTම

245,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 245,000.00         100% O 0%

H86362113003 6/29/2018

Construction of registration room and 

changing room for x-ray unit BH-B 

Kiribathgoda

720,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 616,242.20         86% B 35%

H86362113005 12/11/2018

Development of office, Record room, 

surgical store, Quality management unit, 

rest room and harf of corridor at 

Kiribathgoda Base Hospital

1,593,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,371,704.13      86% O 0%

H86362113006 12/11/2018

Development of Nurses office, common 

store, auditorium and harf of corridor at 

Kiribathgoda Base Hospital

1,350,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,123,167.76      83% O 0%

A86362121001 12/14/2018

Colour washing of Buildings at DH 

Maligawatta

306,249.18             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 93% O 0%

A86362121002 12/14/2018

Renovation of RDHS Colombo General 

Stores

304,457.05             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 283,582.20         93% O 0%

A86362123001 4/5/2018

Renovation of MOH Nugegoda 

1,294,935.55          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,294,932.10      100% D 80%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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A86362124001 4/5/2018

Renovation of roof of administration 

building and    corridors  at DH 

Nawagamuwa

843,975.85             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 843,975.85         100% I 100%

K86362925001 4/5/2018

Conduct reproductive Health programme 

for school children (grade 7-11) at MOH 

Maharagama

40,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 40,000.00           100% I 100%

K86362926001 4/5/2018

Conduct Practical Nutrition Programme 

for identified pregnant mothers  at MOH 

Rathmalana

26,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 26,500.00           100% I 100%

K86362927002 4/5/2018

Conduct health education programmes 

on HIV/STD for health care workers and 

high risk groups (fema le sex workers, 

drug users, prisoners) at  at STD Unit 

Kalubovila 55,375.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 55,375.00           100% H 100%

K86362927003 4/5/2018

Conduction of Nutrition programme for 

under weight mothers and children at 

MOH Dehiwala

36,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 36,000.00           100% I 100%

H86385127004 7/16/2018

E�ෙසවන රජෙ� ළමා Dන��තාපන 

මධ�ස්ථානය සඳහා වාහන නවතා තැ�ම සඳහා 

ගරාජයK ඉ�<3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,060,978.50      71% H 100%

H86385127005 7/6/2018

E� ෙසවන රජෙ� ළමා Dන��තාපන 

මධ�ස්ථානෙ� ෙ)වා=ක දැ�ය) සඳහා ගෘහස්ථ 

®ඩාගාරයK ඉ�<3ම (ෙස�ල( උපකරණ 

ඇ+ල�ව)

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 2,340,102.38      94% D 80%
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H86364128001 10/17/2018

Tiling old building at Ayurveda Hospital 

Lunawa.

1,800,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,787,483.30      99% D 80%

H86364128002 4/5/2018

Construction of boundary wall &amp; 

roof at Ayurveda Hospital, Lunawa.

2,300,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,484,250.32      65% C 60%

H86362128003 12/14/2018

Floor Tiling for OPD Building at DH 

Moratuwa

1,739,782.30          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,701,011.30      98% O 0%

H86362128004 12/24/2018

Development of OPD Building at PMCU 

Koralawella

100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 70,234.10           70% O 0%

A86364129003 8/9/2018

Renovation of minor staff rest room at 

Ayurveda Hospital, Kesbewa

475,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 382,061.85         80% B 35%

K86362930006 4/5/2018

Conduct awareness and training on 

Emergency care management &amp; 

CPR for Doctors &amp; Nurses and 

health staff  at BH Homagama

62,700.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 56,700.00           90% H 100%

K86362930008 4/5/2018

Conduct  Awarness and trainning 

programme on Current Management of 

Rabies for  doctors &amp; Nurses at BH 

Homagama

33,975.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% H 100%පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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K86362930009 4/5/2018

Awareness   programme on prevention of 

substance abuse for health staff  at  BH 

Homagama

13,210.86               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 12,250.00           93% H 100%

A86364130001 4/5/2018

Repair drain system &amp; pavements at 

Ayurveda Hospital Meegoda.

5,501,351.43          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,252,272.12      41% C 60%

H86364130002 4/5/2018

Tiling Ward no.02 at Ayurveda Hospital 

Meegoda.

1,590,556.30          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,590,556.30      100% H 100%

H86362130003 4/5/2018

Construction of a JMO Complex at BH 

Homagama -  Stage1

6,297,206.68          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 6,297,206.68      100% B 35%

A86362130005 4/5/2018

Renovation of Radiographer\\\s and  

MLT\\\s  quarters at BH Homagama

7,546,323.05          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 6,703,024.90      89% H 100%

H86362130013 8/16/2018

Development of Dialysis Unit at BH 

Homagama

6,200,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 5,989,339.87      97% C 60%

H86364130010 8/9/2018

Construction of toilet pits for Ward 

No.01 &amp; Quarters at Ayurveda 

Hospital, Meegoda

1,030,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 21,804.70           2% B 35%
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H86362130012 8/16/2018

Development of Administration building 

at BH Homagama

5,500,000.00          අමා.ෙ�. 98% I 100%

H86364130014 10/17/2018

Construction of corridor with roof 

between ward No.04 and drug 

manufacturing plant at Ayurweda 

Hospital, Meegoda

680,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 22,612.50           3% O 0%

H86362130017 12/10/2018

ෙහෝමාගම ෙරෝහෙ� ගරාජය සහ මාg( තාCපය 

ඉ�<3ම (අ�යර 1)

1,179,134.10          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,169,383.02      99% O 0%

A86362130015 12/14/2018

Preparation of Master Plan for BH 

Homagama - Stage I

1,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00      100% O 0%

H86362130016 12/10/2018

ෙහෝමාගම ෙරෝහෙ� ප�පාලන ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ��වැඩ Oම <3ම

4,025,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,025,000.00      100% O 0%

H86362130018 12/10/2018

Construction of Oxygen Cylinder Stores 

at BH Homagama

407,155.28             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 406,470.20         100% O 0%

H86362130019 12/26/2018

Installation of 630 KVA Transformer at 

Base Hospital Homagama

2,221,733.33          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 2,221,733.33      100% O 0%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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K86362931003 4/5/2018

Conduct awareness programme on  Basic 

and advanced life support  at BH 

Avissawella

8,000.00                 පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 8,000.00             100% H 100%

K86362931004 4/5/2018

Conduct NCD Prevention Programme 

for MOH staff  at MOH Hanwella

39,825.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 39,750.00           100% H 100%

H86362131006 8/16/2018

Development of Pediatric ward (wd 7) at 

BH Avissawella

637,908.20             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 116,676.24         18% B 35%

H86362131005 8/16/2018

Development of Postnatal Ward at BH 

Avissawella

707,345.20             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 128,669.08         18% B 35%

H86362131007 11/21/2018

Construction of a Boundary Wall at BH 

Awissawella - Stage 1

1,499,742.71          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,499,742.71      100% O 0%

H86362131008 12/24/2018

Improvement of Gynecology ward (ward 

No 06) at BH Avissawella

347,911.61             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ -                      0% O 0%

H86362131009 12/24/2018

Construction of waste water soakage pit 

at DH Kosgama

260,217.70             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 226,000.00         87% O 0%
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H86362133001 4/5/2018

Construction of Ambulance Garage 

&amp; Driver\\\\\\\s  room at DH 

Padukka

1,501,991.72          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,305,398.46      87% B 35%

A86362133002 4/5/2018

 Renovation  of  PMCU Pinnawala 

552,643.20             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 404,093.59         73% H 100%

H86362133003 4/5/2018

Construction of a drug store for   PMCU 

Weragala

496,834.99             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 444,761.35         90% H 100%

G86386841001 4/5/2018

පජාපÝ රජෙ� භාරගැTෙ( ළමා සංව_ධන 

මධ�ස්ථානයට කා_යා1ය උපකරණ හා 

ය))ෙතෝපකරණ Eල^ ගැTම

896,992.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 896,992.00         100% A 10%

H86386141003 4/5/2018

පජාපÝ ළමා සංව_ධන මධ�ස්ථානෙ� 

වැ=<NයK ඉ� <3ම

510,000.00             අමා.ෙ�. 90% H 100%

N86386141004 4/5/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� පජාපÝ රජෙ� භාරගැTෙ( 

ළමා සංව_ධන මධ�ස්ථානෙ� wR මැRර 

නnකරණය

241,881.72             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 241,881.72         100% D 80%

N86386141007 4/5/2018

පානRර ප�වාස කා_යාලෙ� ශවනාගාරෙ� 

=.Nම අ�� වැ@යා <3ම

684,598.62             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 684,598.62         100% C 60%

පළා� ප�වාස ෙකොමසා�ස් 
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A86362141008 4/5/2018

Renovation of PCU at BH Panadura  -  

Stage 1

4,287,300.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 4,216,063.35      98% H 100%

A86362141010 11/27/2018

Renovation of PCU at BH Panadura - 

Stage 1 (Balance work)

712,700.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 693,800.00         97% O 0%

H86362141011 12/31/2018

Improvement of HHIMS System at BH 

Panadura

849,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 849,000.00         100% O 0%

H86362142001 12/31/2018

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ කා_යාලෙ� 

වැ=<� වැ@�¶� <3ම

153,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 152,874.10         100% O 0%

H86362143001 12/31/2018

අ�Jෙගොඩ සායනය වැ@�¶� <3ම

152,574.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 152,574.00         100% O 0%

H86362144001 4/5/2018

Establishment of Medical Gas Supply for 

PBU, ICU at BH Horana

4,723,671.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 4,723,671.00      100% C 60%

H86362144002 4/5/2018

Construction of Kananwila MCH  Clinic 

at MOH Office Horana -Stage I

8,225,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 8,219,161.52      100% C 60%
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H86362144003 12/14/2018

ෙහොරණ �Nක ෙරෝහෙ� ෙනොෙ(ê ළඳ� 

ඒකකෙ� කා� ප�සංස්කරණය <3ම

356,712.75             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% O 0%

H86362144005 12/31/2018

Improvement of Muiltipara monitor 

system at BH Horana

412,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 412,000.00         100% O 0%

H86362144006 12/31/2018

ෙහොරණ ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 කා_යාලෙ� 

.RN ස(බ)ධතා කාමරය ඉ� <3ම

1,005,488.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,005,487.30      100% O 0%

A86362144004 12/28/2018

Improvement of ETU at BH Horana - 

Balance work

1,794,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,794,000.00      100% O 0%

A86362146001 4/5/2018

 Renovation of MOIC  quarters at PU 

Bulathsinghala

3,411,850.38          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 3,411,850.38      100% C 60%

N86386149001 4/5/2018

ම+ගම ප�වාස කා_යාලය වටා ඇ� තාCපය 

ෙදපැ�ෙ� Ý)ත ආෙ�ප <3ම

412,778.63             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 412,778.63         100% I 100%

N86386149002 4/5/2018

ම+ගම ප�වාස කා_යාලෙ� ජලය බැසයාම සදහා 

සකස්කර ඇ� කා�ව අ��වැ@යා කර අවශ� 

ස්ථාන ෙකො)®Q <3ම

174,361.74             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 174,361.74         100% I 100%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ
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A86362149003 4/5/2018

Improvement of Mathugama District 

Hospital - Stage 1 (Construction of 

Clinic building &amp; Construction of 

entrance to ETU &amp; OPD)

1,123,977.30          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 1,123,979.30      100% C 60%

A86362149004 12/7/2018

Improvement of Ambulance Garage at 

Katugahahena Rural Hospital

2,241,726.80          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,241,726.80      100% O 0%

H86362149005 12/31/2018

ම+ගම ෙරෝහෙ� සායනය වැ@�¶� <3ම

680,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 680,000.00         100% O 0%

H86362151002 4/5/2018

Improvement of Paediatric Ward &amp; 

MCH Clinic at DH Ittapana - Stage 1

4,053,812.93          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 4,053,812.93      100% B 35%

H86362151001 4/5/2018

Construction of Panni la MCH  Clinic at  

MOH Office Walallawita -Stage I

4,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% C 60%

H86362151003 12/28/2018

ÝOයාවල සායනෙ� �ඳ වැ@�¶� <3ම

292,910.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 292,910.00         100% O 0%

G86362852002 5/3/2018

Purchasing of equipment for MOH 

Baduraliya

750,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 750,000.00         100% I 100%

පා.ෙ� - බlඩාරගම
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H86362152003 12/31/2018

බRරNය ෙරෝහෙ� ෙකො)®Q පැ�බැ(ම ඉ�<3ම

2,080,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,080,000.00      100% O 0%

H86362153001 4/5/2018

Establishment of Lighting protection 

system for Newchattle Hospital

980,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 980,000.00         100% I 100%

N86386963035 12/12/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ආයතනගත ද�ව)ෙJ 

රස.)දනය සඳහා රස.)දනා�මක වැඩසටහ) 

�යා�මක <3ම

221,660.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 221,660.00         100% B 35%

B86362863002 4/5/2018

Purcheasing of spareparts for medical 

equipments

4,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 3,998,512.50      100% C 60%

G86362863041 12/7/2018

Purchasing of surgical items (Theater 

table, Theater lamp and Anasthetic work 

station) for Gampaha RDHS area

7,642,604.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 7,641,604.00      100% D 80%

G86362863006 4/5/2018

Enhance facilities at Regional 

Entomology Unit (Purchasing fogging 

machine) &amp; other related equipment

1,007,015.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,007,015.00      100% C 60%

K86362963007 4/5/2018

Conduction of Awareness programme on 

NCD

48,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 48,000.00           100% I 100%
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K86362963008 4/5/2018

Awareness program on rabies for School 

children / AGA office staff etc

100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 100,000.00         100% H 100%

K86362963009 4/5/2018

Conduction of Awareness Programme 

for school Children on misuse of food 

&amp; drug

85,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 83,450.00           98% D 80%

K86362963010 4/5/2018

Conduction of In-service training for PHI

87,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 87,000.00           100% I 100%

K86362963011 4/5/2018

Printing of IEC materia l on major 

communicable diseases

300,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 299,730.00         100% C 60%

K86362963012 4/5/2018

Conduction of aerobic exercise training 

programme for aerobic exercise trainers 

in MOH areas

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 50,000.00           100% H 100%

K86362963013 4/5/2018

Conduction of Workshop on waste 

management for ICNO

18,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 18,000.00           100% B 35%

K86362963014 4/5/2018

Conduction of NCD prevention training 

programme for health staff

37,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 37,000.00           100% D 80%
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K86362963015 4/5/2018

Conduction of Midyear E &amp; OH 

reveive

37,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 33,850.00           91% D 80%

K86362963016 4/5/2018

Conduction of Quality reveive 

programme

40,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 40,000.00           100% D 80%

G86362863017 4/5/2018

Provide ICT facilities to health 

institutions 

1,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 951,923.00         95% B 35%

K86362963018 4/5/2018

Conduction of Bi-Annual EPI Reviews

28,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 27,930.00           100% D 80%

K86362963019 4/5/2018

Conduction of Annual PHI Review

27,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 27,000.00           100% B 35%

K86362963020 4/5/2018

Conduction of Training programme on 

IT for health staff at Gampaha RDHS 

area

20,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 19,800.00           99% D 80%

K86362963021 4/5/2018

Conduction of training programme for 

dispansers

40,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 21,650.00           54% B 35%
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K86362963022 4/5/2018

Conduction of Health education 

programme for NO/ Safety offices of 

factories

80,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 70,000.00           88% B 35%

H86362163040 4/5/2018

Essential development &amp; building 

repair of health institutions at Gampaha 

District

3,740,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 3,351,753.23      90% C 60%

G86364863039 4/5/2018

Purchase necessary equipments to 

Ayurveda treatment centers in Gampaha 

District

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 256,220.51         85% C 60%

H86385163036 4/5/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙවෙසන අ© ආදාය(ලාÖ 

ආබා ත / වැ)ද� පජාව ෙවෙසන Oවාස වල 

වැ=<N පහdක(, පෙ�ශ පහdක( වැ@�¶� 

<3ම හා Oවස +ළ පහdක( වැ@�¶� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 500,000.00         100% H 100%

N86385963037 4/5/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙවෙසන අවා= සහගත 

පජාවෙJ Oෂ්පාදන ඇ+ළ�ව ප�භා ��ය ෙපොළ 

පැවැ�nම

170,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 170,000.00         100% H 100%

N86386963001 4/5/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ළමා සංව_ධන මධ�ස්ථාන 

හා ෙදපා_තෙ()+ කා_ය මlඩලයට 

කළමණාකරණ ]සලතා ඉහල නැංnමට DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

79,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 79,000.00           100% I 100%

N86386963024 4/5/2018

ම�දව� Oවාරණ හා ළමා අපචාර වැ    ළැKnම 

සඳහා ග(පහ �ස්*Kකෙ� පජාව හා ද�ව) 

දැ�ව� <3( වැඩ�� පැවැ�nම

200,040.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 200,040.00         100% D 80%
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N86386963025 4/5/2018

ප�වාස ෙදපා_තෙ()+ෙ� කා_ය භා_ය හා 

අපෙයෝජන වැළැKnම ස(බ)ධෙය) ග(පහ 

�ස්*Kකෙ� ෙපොNස් ෙරෝහ� හා පාසැ� කා_ය 

මlඩලය දැ�ව� <3ම

75,350.00               අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 75,350.00           100% D 80%

A86386163028 4/5/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ස්ෙවHඡා ළමා සංව_ධන 

මධ�ස්ථානවල අත�ාවශ� නඩ�+ කට¶+ =R 

<3ම

1,189,869.83          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,189,443.56      100% C 60%

N86386963031 4/5/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ළමා සංව_ධන 

මධ�ාස්ථානවල ළ�) සඳහා වෘ�Ýය DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

198,110.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 198,110.00         100% B 35%

N86386963033 4/5/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ළමා සංව_ධන මධ�ස්ථාන 

වල ළ�) .වාහ කර ^ම සඳහා අවශ� පහdක( 

සැල�ම

596,710.92             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 596,178.40         100% D 80%

K86362963043 5/21/2018

bව ෛවද� උපකරණ ��බඳ ස�KෂණයK =R 

<3ම සහ ද�ත ගබඩාවK සකස් <3ම සඳහා 

අදාල කා_ය මlඩලය දැ�ව� <3ම

15,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 12,000.00           80% I 100%

A86362163044 6/6/2018

Provision of customize work stations in 

order to spacing of RDHS office 

Gampaha

1,882,700.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,882,699.50      100% B 35%

A86362163046 6/6/2018

Designing and refurbishment of RDHS 

Gampaha Director\s office 

1,884,764.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,884,763.75      100% B 35%
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H86362163048 6/6/2018

Essential Development at PMCU\\\s and 

other health institutions in Gampaha 

District

825,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 603,189.66         73% C 60%

K86362963042 5/16/2018

Visiting of a productivity awarded 

RDHS office for sharing best practices to 

improve the quality of services

80,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 79,400.00           99% H 100%

A86362163045 6/6/2018

Provision of file storage facility in RDHS 

office Gampaha

1,883,700.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,883,700.00      100% B 35%

A86362163047 6/6/2018

Disigning &amp; refurbishment of 

administration area, MCH and 

Epidimiology unit - RDHS office 

Gampaha

1,873,570.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,873,568.50      100% H 100%

H86364163049 8/9/2018

Construction of plant rooms for 

proposed water treatment plants at 

Ayurveda Hospital, Meerigama &amp; 

Ayurweda Central Dispensary 

Akaragama 1,060,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 964,979.25         91% C 60%

N86386964021 11/8/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ආයතනගත ද�ව)ෙJ 

රස.)දනය සඳහා රස.)දනා�මක වැඩසටහ) 

�යා�මක <3ම

255,620.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 255,620.00         100% I 100%

A86362164002 4/5/2018

Essential Development &amp; Building 

Repairing at Health Institutions in 

Colombo District

4,441,416.12          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 3,587,652.79      81% D 80%
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F86362864003 4/5/2018

Purchasing of Furniture &amp; Office 

Equipments for Health institutions in  

Colombo District

2,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,995,556.45      100% H 100%

B86362864004 4/5/2018

Purchasing of Spare Parts for equipment 

repair in Colombo District (BME Unit)

1,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 948,886.70         95% H 100%

G86362864005 4/5/2018

Purchasing of surgical items 

(Consumables/Non consumables) for 

Health institutions in Co lombo District

2,610,574.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,729,674.00      66% D 80%

G86362864006 4/5/2018

Replacement of surgical and Laboratory 

consumable for Health institutions in 

Colombo District 

499,626.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 499,253.81         100% H 100%

G86362864007 4/5/2018

Procurement of IT related equipment and 

accessories for health institutions at 

Colombo RDHS Area

1,385,140.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,385,139.99      100% H 100%

K86362964008 4/5/2018

Review of Mother Support Group 

(MSG) in divisional level  in the  

Colombo RDHS Area

383,814.14             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 383,813.00         100% H 100%

K86362964009 4/5/2018

Conduct awareness programme on 

Theme of the World Mental Health Day

170,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 169,460.00         100% H 100%
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G86362864026 4/5/2018

Purchasing of non-medical equipment for 

Colombo District

954,660.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 949,050.00         99% H 100%

G86364864025 4/5/2018

Purchase necessary equipments to 

Ayurveda treatment centers in Colombo 

District

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 299,236.50         100% C 60%

H86385164022 4/5/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙවෙසන අ© ආදාය(ලාÖ 

ආබා ත / වැ)ද� පජාව ෙවෙසන Oවාස වල 

වැ=<N පහdක(, පෙ�ශ පහdක( වැ@�¶� 

<3ම හා Oවස +ළ පහdක( වැ@�¶� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 500,000.00         100% H 100%

N86385964023 4/5/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙවෙසන අවා= සහගත 

පජාවෙJ Oෂ්පාදන ඇ+ළ�ව ප�භා ��ය ෙපොළ 

පැවැ�nම

170,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 170,000.00         100% H 100%

G86386864001 4/5/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ප�වාස ෙදපා_තෙ()+වට 

මහජන ඇම+( ප-ධ�යK Eළ^ ගැTම

803,543.50             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 803,543.50         100% B 35%

N86386964011 4/5/2018

ම�දව� Oවාරණ හා ළමා අපචාර වැ    ළැKnම 

සඳහා ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� පජාව හා ද�ව) 

දැ�ව� <3( වැඩ�� පැවැ�nම

324,650.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 324,650.00         100% I 100%

N86386964012 4/5/2018

ප�වාස ෙදපා_තෙ()+ෙ� කා_ය භා_ය හා 

අපෙයෝජන වැළැKnම ස(බ)ධෙය) ෙකොළඹ 

�ස්*Kකෙ� ෙපොNස් ෙරෝහ� හා පාසැ� කා_ය 

මlඩලය දැ�ව� <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00         100% D 80%
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A86386164014 4/5/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ස්ෙවHඡා ළමා සංව_ධන 

මධ�ස්ථානවල අත�ාවශ� නඩ�+ කට¶+ =R 

<3ම

486,585.39             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 468,815.14         96% C 60%

N86386864016 4/5/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ප�වාස 

ෙදපා_තෙ()+ෙ�, ප�වාස කා_යාලවල හා 

ආයතනවල කා_යKෂමතාවය ඉහළ නැංnමට 

ය)ෙතෝපකරණ Eළ^ 

ගැTමට(කැමරා,ෙෆොෙටෝෙකො�,ෆැKස,් �)ට_) 1,210,400.00          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,210,400.00      100% A 10%

N86386964020 4/5/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� සංව_ධන මධ�ස්ථාන 

පාලක පාNකාව)ට හා ප�වාස 

ෙදපා_තෙ()+ෙ� කා_ය මlඩලයට පථමාධාර 

හා b.තාරKෂක DÅ� වැඩසටහ) �යා�මක 

<3ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 100,000.00         100% I 100%

K86362964027 12/26/2018

Conduct awareness programme about 

Day today First aid for the staff at 

RDHS and surrounding office staff  

37,100.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 37,100.00           100% O 0%

N86386965024 11/8/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ආයතනගත ද�ව)ෙJ 

රස.)දනය සඳහා රස.)දනා�මක වැඩසටහ) 

�යා�මක <3ම

230,790.47             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 227,200.47         98% A 10%

A86362965001 4/5/2018

Establishment of Generator Current 

Supply to Wards, ETU &amp; PBU at 

KMH

1,593,370.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,593,370.00      100% I 100%

F86362865002 4/5/2018

Non Medical equipment for health 

institutions (Base Hospita l &amp; 

Divisional Hospital)

10,000,000.00        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 9,987,352.34      100% C 60%
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B86362865003 4/5/2018

Purchasing of Spare Parts for equipment 

repair in Kalutara District (BME Unit)

3,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,994,726.50      100% C 60%

G86362865004 4/5/2018

Purchasing of surgical Equipments for 

Hospitals in Kalutara District

10,000,000.00        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 9,990,360.00      100% C 60%

K86362965005 4/5/2018

Conduct Oral cancer Prevention 

Programmes (School Children , State 

people, Community)

540,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 540,000.00         100% D 80%

K86362965006 4/5/2018

Printing H 800 &amp; Other Document 

regarding communicable diseases

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 199,996.00         100% I 100%

K86362965007 4/5/2018

Awareness programme for School 

Children, Government officers and 

general Public regarding Leprosy

43,296.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 43,296.00           100% C 60%

K86362965008 4/5/2018

Well Women Clinic Evaluation &amp; 

Awareness Programs

216,704.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 216,650.00         100% C 60%

K86362965009 4/5/2018

Establishment of Health Promoting 

Settings (school Villages, Government 

Institutions)

500,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 499,995.00         100% D 80%
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G86362865010 4/5/2018

Improvement of HHIMS System at BH 

Horana, Panadura &amp; Purchasing IT 

Equipment for other Health Institutions

5,675,640.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 5,632,889.26      99% B 35%

G86364865028 4/5/2018

Purchase necessary equipments to 

Ayurveda treatment centers in Kalutara  

District

400,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 335,158.38         84% C 60%

H86385165025 4/5/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙවෙසන අ© ආදාය(ලාÖ 

ආබා ත / වැ)ද� පජාව ෙවෙසන Oවාස වල 

වැ=<N පහdක(, පෙ�ශ පහdක( වැ@�¶� 

<3ම හා Oවස +ළ පහdක( වැ@�¶� <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,000,000.00      100% H 100%

N86385965026 4/5/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙවෙසන අවා= සහගත 

පජාවෙJ Oෂ්පාදන ඇ+ළ�ව ප�භා ��ය ෙපොළ 

පැවැ�nම

160,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 150,790.00         94% B 35%

N86386965013 4/5/2018

ම�දව� Oවාරණ හා ළමා අපචාර වැ    ළැKnම 

සඳහා ක�තර �ස්*Kකෙ� පජාව හා ද�ව) 

දැ�ව� <3( වැඩ�� පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 500,000.00         100% D 80%

N86386965014 4/5/2018

ප�වාස ෙදපා_තෙ()+ෙ� කා_ය භා_ය හා 

අපෙයෝජන වැළැKnම ස(බ)ධෙය) ක�තර 

�ස්*Kකෙ� ෙපොNස් ෙරෝහ� හා පාසැ� කා_ය 

මlඩලය දැ�ව� <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00         100% D 80%

A86386165017 4/5/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ස්ෙවHඡා ළමා සංව_ධන 

මධ�ස්ථානවල අත�ාවශ� නඩ�+ කට¶+ =R 

<3ම

850,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 850,000.00         100% C 60%
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A86362165029 4/5/2018

Improvement of STD Unit at Kaluthara 

RDHS area

880,820.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 880,817.09         100% I 100%

G86362865030 6/12/2018

Equipment for new generators 

(Divisional Hospitals &amp; MOH 

office)

967,345.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 966,405.00         100% I 100%

N86386162010 4/5/2018

මාෙකොළ %ඳ[( Oවාසෙ� හා ර(�+ගල සහ�ක 

කළ පාසෙ� අ]� ස)නායක ස. <3ම

4,427,488.50          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 4,427,488.50      100% C 60%

N86385962020 5/2/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙවෙසන අවා= සහගත පජාව 

ෙව�ෙව) සමාජ ස�කාරක වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 2,494,886.95      100% H 100%

N86385962018 7/17/2018

 සමාජ ගැට� හxනාගැTම හා සමාජ ගැට� අවම 

<3ම ස(බ)ධ ස�Kෂණ හා ප_ෙ�ෂණ  

පැවැ�.ම සහ හxනාග� සමාජ ගැට� අවම 

<3ම සඳහා වැඩසටහ) පැවැ�nම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,986,680.00      99% D 80%

N86386962021 8/10/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ස්ෙ�Hඡා ළමා සංව_ධන 

මධ�ස්ථානවල ද�ව) =ය�ලටම එකම 

ආකාරෙ� ඇxමK ලබා^ම

2,242,482.06          අමා.ෙ�. 100% I 100%

G86386862022 10/17/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ළමා Oවාසගත nම 

වැළැKnමට ෙදමා�ය) ස.බල ගැ)nම සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ��නැ�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 999,974.70         100% B 35%

පළා� ප�වාස ෙකොමසා�ස් 
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G86386862023 12/14/2018

ප�වාස ෙදපා_තෙ()+ෙ� පධාන කා_යාලය, 

ප�වාස කා_යාල හා ආයතන සඳහා කා_යාල 

උපකරණ හා ය)ෙතෝපකරණ Eල^ ගැTම

1,319,464.50          අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,302,540.75      99% O 0%

H88362101001 2/20/2018

 Balance work of renovation of FMC 

toilet DH-A Divulapitiya

378,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 351,618.23         93% H 100%

H88362401002 4/20/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 195,720.00         98% I 100%

G88385801006 12/28/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ආබා ත D-ගලය)ෙJ  ආබා ත 

ත��වය අවම කරගැTම සඳහා අවශ�  

උපකරණ  ලබා^ම

149,895.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 149,895.00         100% I 100%

N88385901008 5/11/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 90,720.00           91% H 100%

N88386901003 4/20/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ 

ත�4ය) සඳහා ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 24,150.00           97% A 10%

N88365901004 4/20/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො[ අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 44,180.00           88% H 100%
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H88362401005 5/9/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 293,555.00         98% B 35%

G88365801007 5/9/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 234,354.00         94% A 10%

H88362402001 4/23/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88365902003 10/11/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 46,500.00           93% I 100%

H88362402005 5/9/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 299,978.00         100% B 35%

N88365902008 5/11/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 193,125.00         97% I 100%

N88385902010 5/11/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ සාධනය, මාන=ක ෙසෞඛ� 

ඉහළ නැංnම සඳහා  ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 748,839.50         94% D 80%

පා.ෙ� - කටාන
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G88365802012 6/4/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 499,369.00         100% A 10%

G88365802013 6/4/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 999,568.30         100% I 100%

N88385902002 12/10/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායන පැවැ�nම

199,080.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 199,080.00         100% I 100%

G88365802004 10/11/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 249,530.00         100% B 35%

G88365802006 5/9/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88385902009 5/11/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ සාධනය, මාන=ක ෙසෞඛ� 

ඉහළ නැංnම සඳහා  ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 800,000.00         100% D 80%

F88385802011 6/4/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 299,040.00         100% D 80%

පා.ෙ� - කටාන



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88362102014 7/25/2018

Preliminary survey for construction of 

tube well in Katana MOH office

41,100.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 41,071.50           100% A 10%

N88385902015 9/11/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ සාධනය, මාන=ක ෙසෞඛ� 

ඉහළ නැංnම සඳහා  ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 129,950.00         100% B 35%

N88385802016 10/22/2018

කටාන  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අK  

ආබා ත D-ගලg)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම 

<3ම සඳහා අවශ� ඇස් කlනා@ ලබා^ම සහ 

සායන පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 293,160.00         98% O 0%

N88385902017 10/29/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% O 0%

A88362103001 12/13/2018

Balance work of renovation of OPD 

dispensory DGH Negombo

1,080,455.82          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,080,455.82      100% D 80%

A88362103002 11/12/2018

Balance work of Roof repair at kitchen 

in DGH Negombo

896,668.26             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%

H88362103004 10/5/2018

Provide Infectious waste storage facility 

to DGH - Negambo (Balance work)

1,627,410.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,627,409.59      100% H 100%

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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H88362103003 9/17/2018

 Balance work of construction of 

boundry wall DGH - Negombo

1,531,918.56          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,531,918.56      100% I 100%

H88362403006 4/20/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 299,845.00         100% H 100%

G88365803009 5/9/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 299,403.00         100% I 100%

H88362403010 11/12/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

56,200.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 56,190.00           100% I 100%

G88385803012 6/1/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධන හා මරණාධාර සE� සඳහා 

හQ D� ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 199,654.80         100% I 100%

N88362103013 11/12/2018

Balance work for soil testing at mortuary 

DGH Negombo

173,903.12             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 173,903.12         100% H 100%

G88365803008 4/20/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%පා.ෙ�-�ග�ව
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N88365903011 5/11/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

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

A88362403015 12/28/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

180,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 177,090.00         98% O 0%

F88365803016 12/28/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ඇR( මැ�ෙ(  

ස්වයං %<යාෙ�  Oරත   කා)තාව)   සඳහා   

අවශ� මැÅ( උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 299,985.00         100% O 0%

G88365804005 6/4/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 299,740.00         100% H 100%

G88385804007 12/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

ආබා ත D-ගලය)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම 

<3ම සඳහා අවශ� උපකරණ  ලබා^ම

149,190.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 149,190.00         100% B 35%

H88362404004 6/4/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 293,590.00         98% I 100%

F88385804003 11/13/2018

�[ල��ය  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අKk 

ආබාධ ස6ත D-ගලg)ෙJ ආබා ත ත��වය 

අවම <3ම සඳහා අවශ� ඇස් කlණා@ ලබා^ම 

සහ   අKk සායන පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 50,000.00           100% A 10%
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N88365904006 12/14/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 98% B 35%

H88385105008 12/12/2018

��ගම ස�ෙසවන ළමා (��E) Dන��ථාපන 

මධ�ස්ථානෙ� .ෙශේෂ අවශ�තා ස6ත ද�ව) 

Dන��ථාපනය හා සංව_ධනය <�ෙ( DÅ� 

මධ�ස්ථානයK ඉ�<�ම

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,000,000.00      100% C 60%

H88385105005 3/8/2018

ෙස�ෙසවන වැ@6� Oවාසෙ� �ඳ ඉ� <�ම 

(ඉ��වැඩ)

2,526,532.23          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,526,532.23      100% H 100%

H88385105004 2/21/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� ෙගෝතE 

අංශෙ� න.කරණය යටෙ� නව ගN ප-ධ�ය 

සකස් <�ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,269,045.12      85% C 60%

H88364105006 2/21/2018

 ��ගම ආ¶_ෙ�ද ඖෂධ Oෂ්පාදනාගාරය 

ඉ�<3ම. - අ�යර 2

9,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,719,308.99      81% I 100%

N88385905007 12/14/2018

ස�ෙසවන ළමා (��E) Dන��ථාපන Oවාසෙ� 

ද�ව) සඳහා අවශ� .ෙශේෂ DÅ� වැඩසටහ) 

�යා�මක <3ම

467,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 466,687.50         100% H 100%

N88362105003 11/12/2018

Balance work for preparation of master 

plan BH-B Meerigama

1,070,300.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,070,300.00      100% H 100%

පා.ෙ� - E�ව)ෙගොඩ
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 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88362105001 8/31/2018

 Balance work of renovaton of wd 02 BH-

B Meerigama

1,155,403.48          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,155,403.48      100% I 100%

H88362105002 10/5/2018

Balance work of renovation of swerage 

system at BH-B Meerigama

280,500.00             අමා.ෙ�. 100% H 100%

G88362805010 12/24/2018

��ගම ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 ෙකොQඨාශෙ� 

මාලෙද4ය මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම

51,350.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 51,348.00           100% C 60%

N88365905012 4/20/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො[ අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 50,000.00           100% I 100%

H88362405016 5/9/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 49,750.00           100% I 100%

G88365805017 5/9/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 49,600.00           99% B 35%

N88385905019 5/11/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 189,000.00         95% H 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88362405009 4/20/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 106,060.00         85% B 35%

G88365805011 4/20/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 99,970.00           100% B 35%

N88386905013 4/20/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාස� 

ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා ම�දව� 

Oවාරණ වැඩසටහ) පැවැ�nම

800,000.00             අමා.ෙ�. 82% B 35%

G88385805014 4/20/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  ආබා ත 

D-ගලය)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම <3ම 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 99,235.00           99% C 60%

G88385805015 5/9/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  ආබා ත 

D-ගලය)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම <3ම 

සඳහා අවශ� ෙරෝද D�, <6Nක� හා අ�වා�  

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 99,925.00           100% C 60%

N88364905018 5/11/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  පජාව 

සඳහා ආ¶_ෙ�ද සායන පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00         100% I 100%

N88385905020 5/11/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 50,000.00           100% C 60%

පා.ෙ� - ��ගම
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බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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()*+මා

N88364805021 6/20/2018

��ගම ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහල සහ අකරගම 

ආ¶_ෙ�ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව සඳහා ජල 

ෙපරණ සපයා ස.<3ම

920,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 864,225.00         94% H 100%

H88362105022 12/14/2018

Devoloment of ETU &amp; OPD area 

PMCU Bokalagama

412,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 411,975.75         100% O 0%

F88365805023 11/14/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�   ඇR( මැ�ෙ( 

ස්වයං %<යාෙ�  Oරත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාවK සඳහා   අවශ�  මහන මැkමK  

ලබා^ම

39,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 38,690.00           99% O 0%

N88364105024 11/16/2018

��ගම ආ¶_ෙ�ද ඖෂධ Oෂ්පාදනාගාරෙ� 

අභ�)තර ඇd�( රාKක සකස් <3ම

660,000.00             අමා.ෙ�. 71% O 0%

F88365805027 12/28/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�   ස්වයං %<යාෙ�  

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත  කා)තාව)  

සඳහා   අවශ� ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 299,942.25         100% O 0%

N88385905025 12/6/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� 

ෙ)වා=ක ෙ)වා=කාව)ෙJ dබ සාධනය 

තහ[� <3ම  සඳහා මාන=ක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 298,760.00         100% O 0%

A88362405026 12/28/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 499,200.28         100% O 0%

පළා� ආa_ෙ�ද ෙකොමසා�ස් 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 
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()*+මා

H88364106001 2/21/2018

 OQට�ව ආ¶_ෙ�ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙ�  

පංචක_ම ප�කාර සඳහා ෙගොඩනැ¨�ලK 

ඉ�<3ම. - අ�යර 2

10,621,900.18        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,621,900.18    100% I 100%

N88385806002 3/21/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI වැ@6� සං.ධාන සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%

N88385906004 11/12/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායන පැවැ�nම

194,040.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 194,040.00         100% I 100%

N88365906006 4/20/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ආදාය( උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 189,730.00         95% D 80%

N88385906009 4/20/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායන පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�. 76% D 80%

G88365806010 4/20/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක 

අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 298,400.00         99% C 60%

H88362406011 5/9/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 190,560.00         95% I 100%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88365906015 5/11/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 440,000.00         88% D 80%

N88362906005 4/20/2018

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

කා_යාලය ස(බ)ධ කර ගOE)   පෙ-ශෙ�  

පජාව ෙව�ෙව) ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බඳ 

දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහ) හා බට6ර ෛවද� 

සායන පැවැ�nම 100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 100,000.00         100% H 100%

H88362406007 4/20/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 294,790.00         98% C 60%

H88362406008 4/20/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 285,840.00         95% C 60%

H88362406012 5/9/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 40,000.00           100% H 100%

N88385906014 12/28/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

93,240.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 93,240.00           100% H 100%

N88365906016 5/11/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 49,000.00           82% D 80%
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H88362406017 9/17/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[�  සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 595,500.00         99% B 35%

A88362106018 10/17/2018

Fence and gate repair at PMCU Urapola

680,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 679,012.90         100% C 60%

H88362106019 10/17/2018

Development of existing drug store BH 

Wathupitiwala

1,986,090.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% B 35%

N88362906022 11/27/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� එ�වා��ය 

පෙ-ශෙ�  පජාව ෙව�ෙව) බට6ර ෛවද� 

සායනයK  පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 50,000.00           100% O 0%

N88364906020 10/30/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පජාව ෙව�ෙව) ෙ-�ය ෛවද� සායනයK 

පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           100% O 0%

H88362106023 12/12/2018

කලෙග@ ෙහේන පාථEක ෛවද� ස�කාර ඒකකය 

හා සායන ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම - අ�යර 11

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,877,913.82      72% O 0%

H88362106021 11/5/2018

කලෙග@ ෙහේන පාථEක ෛවද� ස�කාර ඒකකය 

හා සායන ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම - 01 අ�යර

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,043,602.78      76% O 0%

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88385807006 4/3/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ආබා ත D-ගලය]ට ආබා ත 

ත��වය අවම කරගැTම සඳහා අවශ�  කෘ�ම 

පාදයK ලබා^ම

46,500.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 46,500.00           100% I 100%

F88362807005 12/12/2018

Essential  Purchasing of IT equipments   

for RDHS office Gampaha 

258,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 257,415.00         100% B 35%

A88362107001 10/8/2018

Rectification of water lekage at new 

building DGH Gampaha

1,100,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 986,395.80         90% H 100%

H88362107002 7/19/2018

Balance work of essential repair of 

RDHS office Gampaha

233,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 232,028.08         100% I 100%

N88362907007 4/20/2018

ග(පහ ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 කා_යාලය 

ස(බ)ධ කර ගOE)   පජාව ෙව�ෙව) බට6ර 

ෛවද� සායන සහ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බඳ 

දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 125,806.15         63% H 100%

N88386907009 4/20/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාස� 

ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා ම�දව� 

Oවාරණ වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% H 100%

N88365907011 4/20/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො[ අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 199,900.00         100% D 80%
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පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88386907013 4/23/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාස� 

ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා ම�දව� 

Oවාරණ වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�. 100% H 100%

H88362407019 6/4/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 148,380.00         99% B 35%

H88362107020 11/12/2018

Renovation  of OPD toilets at DGH 

Gampaha

591,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 555,551.69         94% H 100%

H88362407008 4/20/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 296,760.00         99% B 35%

N88385907010 4/20/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායන පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 192,360.00         96% A 10%

H88362407012 4/23/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 296,760.00         99% B 35%

N88365907015 4/23/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

153,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 153,425.00         100% D 80%

පා.ෙ� - ග(පහ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362907017 6/1/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�   ෙවෙසන 

පජාව සඳහා බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 158,098.95         79% H 100%

F88362807018 7/9/2018

Provision of data backing system to 

RDHS Gampaha

1,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 997,000.00         100% H 100%

G88365807022 8/10/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 198,352.00         99% D 80%

N88385907023 8/31/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 79% O 0%

N88385907025 11/26/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ සාධනය, මාන=ක ෙසෞඛ� 

ඉහළ නැංnම සඳහා  ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 500,000.00         100% B 35%

N88386907026 9/13/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාස� 

ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා ම�දව� 

Oවාරණ වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 99,300.00           99% B 35%

N88365907024 8/31/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% B 35%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362907027 9/13/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 170,727.20         85% B 35%

N88385907028 12/28/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ සාධනය තහ[� <3ම 

උෙදසා   ආධ�ා�Eක හා මාන=ක  සංව_ධන 

වැඩසටහනK  පැවැ�nම

82,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 82,000.00           100% O 0%

H88362108001 11/12/2018

Balance work of construction of water 

tank - DH-C Ja Ela

1,183,254.26          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,183,254.26      100% I 100%

H88362108002 12/27/2018

Balance work of renovation of 

ambulance garadge DH-C Ja Ela

444,397.66             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 444,397.66         100% I 100%

H88364108003 5/10/2018

  ආOයාක)ද ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහෙ� .ය� ඖෂධ 

ගබඩා <3ෙ( ස්ථානයK සැක�ම

260,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 209,480.00         81% I 100%

G88365808006 5/9/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 50,000.00           100% I 100%

A88364108004 5/10/2018

  ආOයාක)ද ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහෙ� ��තැ)ෙගය 

අ��වැ@යා <3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 232,297.00         77% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88362408005 5/9/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 149,590.00         100% I 100%

N88365908007 6/11/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,200.00           99% D 80%

H88362408008 6/4/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 149,590.00         100% I 100%

F88385808009 6/4/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

90,000.00               අමා.ෙ�. 95% H 100%

G88365808010 6/4/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 299,250.00         100% A 10%

H88362108012 10/18/2018

ජාඇල ජයiගම මාතෘ හා ළමා සායනය ඉ�<3ම

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 3,993,639.45      100% I 100%

H88362108013 10/18/2018

ජාඇල ජයiගම මාතෘ හා ළමා සායනය ඉ�<3ම-

ඉ�� වැඩ

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,960,898.54      99% C 60%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88385808014 12/10/2018

ජාඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධන හා මරණාධාර සE� සඳහා  

D� ලබා^ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 799,414.60         100% O 0%

A88362108015 12/11/2018

ජාඇල ජයiගම මාතෘ හා ළමා සායනය ඉ�<3ම -

අ�යර 111(ඉ�� වැඩ)

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,487,105.97      99% O 0%

H88364108016 12/14/2018

ආOයාක)ද ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහෙ� මාg( තාCපය 

ඉ�<3ම 

 

3,900,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,569,695.95      92% O 0%

F88385808017 12/28/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 699,500.00         100% O 0%

H88362109001 11/12/2018

 Balance work of construction of 

threeposa storage MOH- Waththala

181,634.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 181,634.00         100% I 100%

H88362409002 4/20/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,864.50           100% D 80%

N88385909004 12/28/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායන ෙදකK  

පැවැ�nම

96,600.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 96,600.00           100% H 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88365809007 5/9/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 287,551.00         96% I 100%

N88365909010 5/11/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,964.00           100% D 80%

F88385809014 6/4/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

G88385809003 11/12/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ආබා ත 

D-ගලය) සඳහා ආබා ත ත��වය අවම <3මට 

අවශ� උපකරණ ලබා^ම

49,885.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,885.00           100% I 100%

N88365909005 4/20/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ආදාය( උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� 

<3ම සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,507.43           100% D 80%

G88365809006 10/1/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 198,217.00         99% D 80%

G88365809008 5/11/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,600.00           99% B 35%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88362409012 5/14/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,938.80           100% B 35%

G88385809013 6/1/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 199,714.92         100% B 35%

N88365909016 11/26/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

225,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 224,991.00         100% B 35%

N88365909015 10/1/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ආදාය( උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� 

<3ම සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 24,988.00           100% O 0%

N88365910003 5/11/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�. 87% I 100%

N88385910004 5/11/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 45,360.00           91% C 60%

N88362910005 10/17/2018

ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

<3මට මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� r ෙරෝද රථ 

�යRර) සඳහා  හ�= පථමාධාර හා ප�කාර ෙසේවා 

��බඳ දැ�ම ලබා ^ම සහ පථමාධාර කQටලයK 

ලබා ^ම 500,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 355,472.50         71% D 80%

පා.ෙ� - මහර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88362410006 6/4/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 200,000.00         100% I 100%

G88385810008 12/10/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ශවණාබා ත D-ගලය) සඳහා ශවණ උපකරණ 

ලබා^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 33,500.00           96% B 35%

F88385810009 6/19/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% D 80%

N88365910010 6/19/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 47,500.00           95% I 100%

G88365810011 6/19/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,620.00           100% I 100%

F88385810007 6/4/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 59,640.00           92% D 80%

N88362910012 11/21/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� මහජන  

ෙසෞඛ� මනා ෙලස පව�වා ෙගන යාම සඳහා 

ෛවද� සායනයK පැවැ�nම හා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 298,200.00         99% B 35%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %
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අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362410014 10/30/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

800,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 774,900.00         97% I 100%

N88385810013 10/1/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධන හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම

800,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 799,474.90         100% O 0%

H88362411003 4/20/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 589,968.00         98% H 100%

G88385811005 11/12/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

ආබා ත D-ගලය)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම 

<3ම සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා^ම

99,400.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 99,400.00           100% I 100%

N88386911009 5/11/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ 

ත�4ය) සඳහා ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 99,750.00           100% I 100%

N88365911011 5/11/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 100,000.00         100% D 80%

H88362411013 6/4/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 198,016.00         99% B 35%



ව�ාපෘ� අංකය
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 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ෙභෞ�ක 
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ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88385811014 12/28/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

48,720.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 48,720.00           100% I 100%

N88365911015 6/19/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 25,000.00           100% B 35%

H88362411017 7/20/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[ලK  සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 24,752.00           99% B 35%

N88385911001 11/12/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායන පැවැ�nම

199,920.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 199,920.00         100% I 100%

G88365811004 5/9/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 126,678.00         84% C 60%

H88362411006 5/9/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 49,504.00           99% B 35%

G88365811007 5/9/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% B 35%පා.ෙ� - ෙදො(ෙC
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N88362911008 5/11/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බඳ දැ�ව� <3ෙ( 

වැඩසටහ) හා බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 100,000.00         100% H 100%

N88385911010 11/12/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

141,120.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 141,120.00         100% I 100%

N88365911012 5/11/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 50,000.00           100% D 80%

G88365811016 6/19/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 98,538.00           99% A 10%

H88362411018 7/25/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[ලK සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 24,752.00           99% B 35%

H88362112001 12/28/2018

 Balance work of improvement of  

mortuary, DH-C Biyagama

1,991,696.11          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,833,039.89      92% I 100%

N88365912005 5/11/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 24,620.00           82% D 80%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88362412006 6/4/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 297,852.00         99% B 35%

G88365812007 6/4/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම -                      0% B 35%

F88385812008 6/19/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 36,960.00           74% B 35%

N88365912009 6/19/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK  පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 24,350.00           97% D 80%

H88362112010 11/12/2018

Balance work of essential repair DH-C 

Udupila

132,273.13             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 132,273.13         100% I 100%

G88365813001 5/9/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 100,000.00         100% B 35%

N88385913002 5/11/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 149,520.00         100% H 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362913003 5/11/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව 

ෙව�ෙව) බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

150,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 120,700.00         80% H 100%

G88365813007 6/19/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( 

උ�පාදන ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත 

nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 196,918.00         98% A 10%

N88365913004 5/11/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 28,550.00           95% B 35%

F88385813005 6/19/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 47,880.00           96% C 60%

N88365913006 6/19/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 85,710.00           86% B 35%

N88365813008 9/7/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං 

%<යාෙ�  O¶+  ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© 

අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ  ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 397,079.00         99% A 10%

N88385913010 10/3/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වැ@6� �න සැම�( උ�සවයK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 50,000.00           100% O 0%
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N88385913009 9/7/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ මාන=ක සංව_ධනය නංවා1ම 

අර�� කරෙගන  අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�. 100% B 35%

N88385913011 11/7/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පජාව 

ෙව�ෙව) අKk සායන පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 61,320.00           61% O 0%

G88362821003 12/12/2018

ෙකොළඹ ශා)ත Kෙලයා_ බාNකා .ද�ාලෙ�  

ද)ත සායනය සඳහා අවශ� උපකරණ Eල^ 

ගැTම

432,300.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 428,248.85         99% I 100%

G88365821007 4/23/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,866.34         100% B 35%

H88362121001 12/24/2018

Construction of a waiting area  at DH 

Maligawatta

434,796.30             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 410,952.64         95% I 100%

N88385921005 12/28/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායන පැවැ�nම

125,160.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 125,160.00         100% A 10%

N88386921010 5/10/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාස� 

ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා ම�දව� 

Oවාරණ වැඩසටහ) 02K පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88385921011 12/28/2018

ෙකොළඹ  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK 

පව�වා  ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

47,040.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 47,040.00           100% I 100%

G88365821013 7/2/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 60,000.00           100% B 35%

N88365921015 7/10/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 200,000.00         100% B 35%

F88386821017 7/13/2018

ළ�) ප�වාස ගතnම වැලැKnම සඳහා ෙකොළඹ 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ ප[�වල 

ද�ව) සඳහා අවශ� පාස� උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 300,000.00         100% A 10%

N88385921009 12/10/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK 

පව�වා අවශ� D-ගලය)ට ඇස් කlනා@ ලබා 

^ම

49,560.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           100% I 100%

N88362921012 7/11/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

බට6ර  ෛවද� කම ෙයොදාෙගන ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 43,000.00           86% I 100%

G88365821014 7/10/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% B 35%පා.ෙ� - ෙකොළඹ
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H88362421016 7/10/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,482.92         100% I 100%

F88362821018 7/23/2018

Installation of  CCTV(Closed Circuit 

Television) system in RDHS Office 

Colombo 

272,905.11             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 272,905.11         100% I 100%

N88365921019 9/10/2018

ෙකොළඹ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,268.00         100% A 10%

F88365821023 10/17/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 400,000.00         100% B 35%

F88385821024 10/17/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE�  සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 399,833.77         100% O 0%

N88362821025 12/14/2018

ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

<3ම සඳහා ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ කා_යාලෙ�  ප�ගණක ජාල ප-ධ�යK 

ස්ථාපනය <3ම

634,655.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 634,655.00         100% O 0%

N88362921028 12/28/2018

To facilitate to motivate RDHS office 

staff to deliver better service to the public 

of Colombo district

100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 99,538.74           100% O 0%
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F88365821026 12/28/2018

ෙකොළඹ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  අදාය( 

උ�පාදන ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත 

nමට අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,265.42         100% O 0%

H88362122001 12/24/2018

 Provition of a Separate water supply 

system with over head tank at PMCU 

Wellampitiya

264,103.61             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 140,119.60         53% I 100%

A88362122002 12/24/2018

 Renovation of First floor record room at 

PMCU Angoda

2,150,796.80          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,976,743.81      92% I 100%

H88362422005 7/10/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 99,989.50           100% I 100%

N88386922003 5/10/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාස� ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා 

ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහ)  02K  පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 50,000.00           100% D 80%

H88362422007 8/17/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[ලK සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම

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

A88362422008 8/31/2018

ෙකොෙලො)නාව  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�    

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[ලK සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 28,188.00           94% I 100%

පා.ෙ� - ෙකොෙළො)නාව
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A88362122006 12/24/2018

Air conditioning the conference hall at 

MOH Gothatuwa

498,239.90             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 401,180.40         81% I 100%

N88362923001 12/28/2018

ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

කරE) වඩා� Uණා�මක ෙසේවයK බස්නා6ර 

පළා� ජනතාවට ලබා^ස සඳහා ෙසෞඛ� 

අමාත�ාං�ය කා_යය මlඩලෙ� 

කා_යKෂමතාවය ඉහළ නැංnමට ඵලදාgතා 

වැඩසටහ) �යා�මක <3ම
395,884.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 385,284.94         97% B 35%

N88385923002 5/10/2018

ෙකෝQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK 

පව�වා  ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 38,640.00           77% C 60%

F88365823004 10/17/2018

iජDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ඇR( මැ�ෙ( 

ස්වයං %<යාෙ�  Oරත අ© අදාය(ලාÞ 

කා)තාවK සඳහා   අවශ�  මහන මැkමK  

ලබා^ම

41,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 37,338.99           91% B 35%

N88365924006 4/17/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� bව�වන 

කා)තාව)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ෙ( 

අර�4) අ© ආදාය(ලාÞ  කා)තාව) සඳහා 

ෙපෞ�ෂ සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 100,000.00         100% I 100%

N88365924005 4/4/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� කා)තාව) 

සඳහා කා)තා ස්වයං %<යා  DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,750.00           100% C 60%

A88362124001 12/24/2018

Renovation of water tank ladder at DH 

Athurugiriya

32,680.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 17,693.80           54% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 
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()*+මා

H88362124002 12/24/2018

Construction of two toilets for  the OPD 

Building at DH Nawagamuwa

454,328.38             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 442,670.70         97% D 80%

A88362124003 2/14/2018

Renovation of  drainage and pavement 

system in OPD at DH Thalangama 

300,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 60,750.00           20% D 80%

A88362124004 12/24/2018

 Renovation of Toilets at MOH 

Battaramulla

434,539.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 417,301.04         96% I 100%

H88362424007 8/17/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 79,973.00           100% I 100%

N88385924010 5/10/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය)ෙ� dබසාධනය තහ[� 

<3ම  සඳහා ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�. 100% B 35%

G88385824015 6/5/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 299,999.60         100% C 60%

F88385824017 6/5/2018

ක©ෙවල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

116,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 111,720.00         96% I 100%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 
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()*+මා

G88365824019 6/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 300,000.00         100% C 60%

G88385824021 6/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE�යK  සඳහා 

Cලාස්�K ඇ� ර6ත  D� ලබා^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 34,980.00           100% I 100%

G88365824008 5/8/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකො�ඨාශෙ� ඇx( 

මැ�ෙ( ස්වයං %<යාෙ� Oරත අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාවK සඳහා අවශ� මහන මැkමK ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,199.00           98% H 100%

N88365924009 5/10/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK  

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,605.00           99% C 60%

N88364924011 5/10/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

ෙ-�ය ෛවද� කම ෙයොදාෙගන  ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  හා ෙයෝÙ ව�ායම ��බඳ දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           100% I 100%

N88362924012 5/10/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

බට6ර  ෛවද� කම ෙයොදාෙගන ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

F88385824013 5/22/2018

ක©ෙවල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

29,000.00               අමා.ෙ�. 96% B 35%පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ
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N88365924014 6/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

DÅ� පාඨමාලාවK  පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 200,000.00         100% I 100%

F88385824016 6/5/2018

ක©ෙවල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

288,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 279,720.00         97% B 35%

G88385824018 6/5/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 299,702.00         100% C 60%

N88365924020 6/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

DÅ� පාඨමාලාවK  පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,790.00           100% C 60%

N88362924034 9/10/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

පෙ-ශයට අය� පජාව ෙව�ෙව) බට6ර ෛවද� 

සායන  පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

F88365824027 8/14/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ආහාර 

සැක�ෙ( ස්වයං %<යාෙ�  Oරත අ© 

අදාය(ලාÞ කා)තාවK සඳහා   අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 30,000.00           100% B 35%

N88362924023 11/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පජාව සඳහා  

බට6ර ෛවද� සායන 02K  හා ෙකොෙලො)නාව  

පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පජාව සඳහා  බට6ර 

ෛවද� සායනයK පැවැ�nම

150,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 150,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88362124028 12/24/2018

Shifting pharmacy to previous OPD 

building at DH Athurugiriya

838,945.83             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 12% D 80%

G88385824032 8/28/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

 පහල ෙබෝE�ය අරඹව+ෙගොඩ  

අන�ෙනොන�ාධාර හා අවමංගල�ාධාර  සE�ය  

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,910.00           100% B 35%

N88362924035 9/10/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�ගම 

පෙ-ශයට අය� පජාව ෙව�ෙව) බට6ර ෛවද� 

සායන පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

N88362924037 9/10/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රනාල 

වල�ව�ත  පෙ-ශයට අය� පජාව ෙව�ෙව) 

බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

N88385824022 7/30/2018

ක©ෙවල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% O 0%

F88385824025 7/30/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

 බටෙපොත E+� ස.ය අන�ෙනොන�ාධාර හා 

dභසාධක සE�ය  සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා 

^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,935.00           100% H 100%

H88362424030 8/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�    සTපාරKෂක 

පහdක( ෙනොමැ� අ© ආදාය(ලාÞ ප[ලK 

සඳහා සTපාරKෂක පහdක( ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 29,975.00           100% I 100%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88385824031 8/28/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,935.00           100% B 35%

G88385824033 8/28/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

 අ�C��ය dභසාධක හා අවමංගල�ාධාර  

සE�ය  සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,000.00           98% H 100%

N88362924036 9/10/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

වැ�ල)¨�ය ව�ත පෙ-ශයට අය� පජාව 

ෙව�ෙව) බට6ර ෛවද� සායන  පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

H88362424039 10/30/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 89,975.00           100% I 100%

N88365924040 12/6/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� කා)තාව) 

සඳහා කා)තා ස්වයං %<යා  DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

55,000.00               අමා.ෙ�. 100% O 0%

N88362824043 12/14/2018

ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

<3ම සඳහා බස්නා6ර පළා� ෙසෞඛ� 

අමාත�ාංශයට අවශ� උපකරණ Eල^ ගැTම

642,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 622,688.95         97% O 0%

N88362924041 12/10/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පජාව 

ෙව�ෙව) බට6ර  ෛවද� සායනයK පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% O 0%

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362924042 12/14/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පජාව සඳහා  

බට6ර ෛවද� සායනයK   පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ -                      0% O 0%

F88385824044 12/28/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 699,645.00         100% O 0%

H88362424038 10/8/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 699,765.00         100% O 0%

G88362825001 2/15/2018

Supplying and fixing an airconditioner 

for drug stores at PMCU Pannipitiya

150,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 85,071.25           57% I 100%

N88364925004 5/10/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

ෙ-�ය ෛවද� කම ෙයොදාෙගන  ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  හා ෙයෝÙ ව�ායම ��බඳ දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහ) 02K පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00           100% I 100%

G88365825005 11/12/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකො�ඨාශෙ� ඇx( 

මැ�ෙ( ස්වයං %<යාෙ� Oරත ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත  අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

අවශ� මහන මැk) ලබා^ම

276,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 276,000.00         100% I 100%

G88365825007 5/22/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�. 92% C 60%පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88385825008 11/12/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

96,600.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 96,600.00           100% I 100%

N88386925010 7/24/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ද�ව) 

හා ත�ණ ත�4ය) සඳහා ම�දව� Oවාරණ 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 25,000.00           100% B 35%

G88385825013 6/20/2018

මහරගමපා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

265,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 264,400.00         100% B 35%

G88365825012 6/20/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 200,000.00         100% B 35%

G88385825016 8/28/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 39,800.00           100% B 35%

F88385825014 7/30/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI  

ෙගො@ග�ව dභසාධක හා මරණාධාර සE�ය 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 59,500.00           99% I 100%

A88362425017 12/11/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

864,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 862,920.00         100% O 0%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88385825018 12/14/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 48,720.00           97% O 0%

H88385126001 11/16/2018

ෙම� ෙසවණ රජෙ� Oව_තන Oවාසෙ� ෙජo 

අංශෙ� ෙගොඩනැ¨�ල ව_ණ ගැ)nම

145,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 143,800.60         99% H 100%

N88364926004 5/10/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

ෙ-�ය ෛවද� කම ෙයොදාෙගන ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  හා ෙයෝÙ ව�ායම ��බඳ දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           100% I 100%

A88385126008 7/2/2018

ෙම�ෙසවන ආයතනෙ� ෙසේවෙ� O¶+ කා)තා 

Oලධා3) සඳහා ඇx( මා� <3ෙ( කාමරය 

ප�සංස්කරණය <3ම

1,150,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,113,761.43      97% H 100%

N88385926005 5/10/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% A 10%

N88385126006 7/2/2018

ෙම�ෙසවන ආයතනෙ� උපෙ-ශන කාමරය 

අ��වැ@යා <3ම

180,000.00             අමා.ෙ�. 78% C 60%

F88362826009 7/25/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ර�මලාන 

ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 කා_යාලෙ� පව�වා 

ෙගන යන මාතෘ හා ළමා සායනය  සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම (ලැCෙටොC ප�ගණකයK)

100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 84,239.00           84% C 60%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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()*+මා

H88385126010 11/16/2018

ෙම� ෙසවණ රජෙ� Oව_තන Oවාසෙ� ෙජo 

අංශෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� =.Nම නnකරණය 

<3ම

1,320,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,143,543.49      87% O 0%

H88385127001 4/5/2018

E� ෙසවන රජෙ� .ෙශේkත ළමා Dන��ථාපන 

මධ�ස්ථානෙ� පහdක( වැ@ �¶� <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 959,914.07         96% H 100%

H88362428004 4/20/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 798,944.00         100% I 100%

H88362128002 12/24/2018

Balance work of   Construction of the 

parapet wall at DH Moratuwa

171,712.25             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 171,712.25         100% I 100%

A88362128003 12/24/2018

Renovation of two toilets at PMCU 

Koralawella

169,162.40             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 169,162.40         100% I 100%

H88362428005 5/8/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 199,767.84         100% I 100%

G88365828007 5/8/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%පා.ෙ� - ෙමොර�ව



ව�ාපෘ� අංකය
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�යා�මක 
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��ය�

�ල� 
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ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88386928009 5/10/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාස� 

ද�ව) සඳහා ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 50,000.00           100% C 60%

N88365928011 5/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 50,000.00           100% I 100%

N88365928014 5/25/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

DÅ� පාඨමාලාවK  පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 50,000.00           100% D 80%

G88365828016 5/25/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 300,000.00         100% H 100%

G88385828018 5/25/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

ආබා ත D-ගලය)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම 

<3ම සඳහා අවශ� උපකරණ  ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,200.00           98% B 35%

G88362828006 5/8/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙරෝහ�,ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

කා_යාල,මධ�ම ෙබෙහ� ශාලා සඳහා ෛවද� 

උපකරණ හා කා_යාල�ය උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 45,080.00           90% I 100%

N88362928008 5/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�   පජාව 

ෙව�ෙව) බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 98,251.00           98% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88385928010 5/10/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පව�වා  

ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 143,640.00         96% D 80%

N88364928012 5/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

ෙ-�ය ෛවද� කම ෙයොදාෙගන  ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  හා ෙයෝÙ ව�ායම ��බඳ දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහ) 02K පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00           100% I 100%

H88362428013 5/22/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 299,864.70         100% I 100%

H88362428015 5/25/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

F88385828017 12/10/2018

ෙමොර�ව  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

149,520.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 149,520.00         100% I 100%

N88385928020 9/7/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ  මාන=ක සංව_ධනය නංවා1ම 

අර�� කරෙගන  අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 75,000.00           100% I 100%

F88365828019 7/25/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 400,000.00         100% B 35%

පා.ෙ� - ෙමොර�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88362128021 9/25/2018

Colour washing the Dispensary at DH 

Moratuwa

504,070.50             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 504,070.50         100% O 0%

H88362128022 12/24/2018

Repair of varandha and main Hall at 

MOH Moratuwa

606,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 591,215.80         98% O 0%

H88362429007 4/20/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 198,375.00         99% B 35%

A88362129002 12/24/2018

Renovation of  Office &amp; Record 

room at DH Piliyandala

414,862.95             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 414,862.95         100% I 100%

A88362129004 12/24/2018

Renovation of  RMO Quarters at DH 

Piliyandala 

892,786.94             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 892,786.94         100% I 100%

G88362829006 12/27/2018

 Supplying and Installation of A/C  for  

Conference Hall at MOH Boralesgamuwa 

257,005.85             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 257,005.85         100% I 100%

G88365829012 5/8/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 292,199.92         97% H 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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()*+මා

G88365829019 5/22/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකො�ඨාශෙ� ඇx( 

මැ�ෙ( ස්වයං %<යාෙ� Oරත ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත  අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

අවශ� මහන මැk) ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 291,174.92         97% H 100%

N88385929020 5/31/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැ@6� පජාව 

සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 200,000.00         100% B 35%

G88362829021 6/8/2018

��ය)දල පාෙ-�ය ෙරෝහල සඳහා ෛවද� 

ෙනොවන  උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 286,917.00         96% I 100%

H88362429009 5/8/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,969.00           100% B 35%

G88365829010 12/24/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇx( මැ�ෙ( 

ස්වයං %<යාෙ� Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

මහන මැk) ලබා^ම

76,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 72,799.98           96% H 100%

H88362429011 5/8/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 299,320.00         100% B 35%

N88362929013 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�   පජාව 

ෙව�ෙව) ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බඳව දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහ) හා  බට6ර ෛවද� සායන 

පැවැ�nම

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 200,000.00         100% I 100%
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පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88364929014 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

ෙ-�ය ෛවද� කම ෙයොදාෙගන  ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  හා ෙයෝÙ ව�ායම ��බඳ දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           100% I 100%

N88385829015 5/10/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK 

පව�වා  ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 44,520.00           89% B 35%

N88362929016 5/10/2018

ෙබොරලැස්ග�ව  ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

ෙකොQඨාශයට අය� පජාව ෙව�ෙව) බට6ර 

ෛවද� සායන 02K  පැවැ�nම

100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 100,000.00         100% I 100%

G88365829017 5/22/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 141,050.00         94% B 35%

G88385829018 5/22/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 299,905.00         100% H 100%

N88362929022 7/25/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පජාව 

ෙව�ෙව) බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 99% I 100%

H88362129023 7/25/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[ලK සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 24,960.00           100% B 35%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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F88385829024 7/25/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර   හා dභසාධක සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 299,344.00         100% H 100%

F88365829026 7/25/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 200,000.00         100% A 10%

G88365829029 9/5/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇR(� මැ�ෙ( 

ස්වයං %<යාෙ�  O¶+  ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාවK සඳහා 

අවශ� මහන මැkමK  ලබා^ම

42,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 36,399.90           87% I 100%

N88385829027 7/30/2018

කැස්බෑව  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% O 0%

N88385829028 12/28/2018

කැස්බෑව  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන  

පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

91,560.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 91,560.00           100% I 100%

F88385829030 11/11/2018

කැස්බෑව  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පැවැ�nම 

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 91,125.00           91% O 0%

G88385829031 12/24/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

 මරණාධාර සE�  සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා 

^ම

24,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% O 0%
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N88365930008 4/4/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� කා)තාව) 

සඳහා කා)තා DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

H88362130002 2/14/2018

Construction of water sump (30000L) 

and water tank at BH Homagama -stage 1

2,209,506.93          අමා.ෙ�. 100% A 10%

H88362130001 12/24/2018

Supplying of  Wall oxygen to medical 

wards  at BH Homagama 

3,394,108.50          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 3,394,108.50      100% C 60%

A88362130003 9/19/2018

Balance work of Renovation of  RMO 

Quartrs at PMCU Dedigamuwa

1,334,243.31          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,334,243.31      100% I 100%

A88362130004 2/15/2018

 Renovation of water drainage system at 

MOH Kahathuduwa

126,837.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 80,888.74           64% D 80%

H88362130005 2/14/2018

 Balance work of Development of MOH 

Building at Homagama 

244,286.70             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 169,598.90         69% C 60%

A88362130006 12/24/2018

Renovation of Roof of Pitipana  MCH 

Clinic at MOH Homagama

173,803.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 161,721.52         93% C 60%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N88362930007 2/15/2018

 Awarness and trainning programme on 

None Communicabale Diseases(NCD) 

for Health Staff at BH Homagama

100,050.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 91,050.00           91% H 100%

H88362430010 5/8/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 148,233.60         99% B 35%

G88365830011 5/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇx( මැ�ෙ( 

ස්වයං %<යාෙ� Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

මහන මැk) ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 181,125.00         91% B 35%

N88365930014 7/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK  

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% H 100%

N88385930015 8/31/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ අKk ආබාධ ස6ත�ව)ෙJ 

dභසාධනය තහ[� <3ම උෙදසා අKk සායන 

පව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 84,840.00           85% I 100%

N88364930016 12/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

ෙ-�ය ෛවද� කම ෙයොදාෙගන ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  හා ෙයෝÙ ව�ායම ��බඳ දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

23,442.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 23,442.00           100% I 100%

N88362930017 5/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

බට6ර  ෛවද� කම ෙයොදාෙගන ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහ)  02K  

පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88365930018 5/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 200,000.00         100% B 35%

N88362930020 5/10/2018

කහ+©ව  ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 ෙකොQඨාශයට 

අය� පජාව ෙව�ෙව) බට6ර ෛවද� සායනයK 

පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 99% I 100%

H88362130021 12/17/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

 බාහ්මණගම මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව 

නnකරණය <3ම

3,657,427.25          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 3,657,427.25      100% H 100%

G88365830009 5/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 289,800.00         97% B 35%

H88362430012 5/8/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 98,528.40           99% B 35%

N88362930019 5/10/2018

ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

ෙකොQඨාශයට අය� පජාව ෙව�ෙව) බට6ර 

ෛවද� සායනයK පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 35,000.00           70% I 100%

H88362430022 6/20/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 149,544.20         100% B 35%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�
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()*+මා

F88385830023 7/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE�  සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,500.00           99% B 35%

N88365830024 9/25/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 996,109.92         100% B 35%

F88385830027 12/28/2018

ෙහෝමාගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,500.00         100% O 0%

H88362430025 11/8/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[ලK සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම

37,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 37,142.00           99% O 0%

G88365830026 12/28/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ඇR( මැ�ෙ(  

ස්වයං %<යාෙ�  Oරත   කා)තාවK   සඳහා   

අවශ� ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

36,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 36,225.00           99% O 0%

N88385131011 4/4/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලෙ�  ඇ�  

ෙහළ ෙබොv) හෙ� අත�ාවශ� සංව_ධන කට¶+ 

=R <3ම

241,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 241,000.00         100% I 100%

H88362131005 7/13/2018

Construction of Police Post &amp; 

Waiting Room with rest room at BH 

Avissawella

2,178,218.04          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,529,036.08      70% H 100%
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()*+මා

H88362131002 12/24/2018

Construction of a Dengue Unit at BH 

Avissawella

1,643,316.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,639,857.20      100% C 60%

A88362131004 12/24/2018

Renovation of Blood Bank at BH 

Avissawella

157,874.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% H 100%

H88362131006 2/14/2018

Balance work of Expantion  of  Oxygen  

pipeline system to ward 2,7 and Labour 

room at BH Awissawella 

2,272,686.56          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 2,272,686.56      100% H 100%

H88362131007 12/24/2018

Balance work of Construction of 

Bathroom, Garbage room and a Septic 

Tank at BH Avissawella

799,724.60             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 799,724.60         100% H 100%

A88362131008 12/24/2018

Roof renovation of SHO – Gyn &amp; 

Obs Quarters at BH Avissawella

1,400,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,154,350.00      82% D 80%

N88362931010 2/15/2018

Awareness programme on Trauma 

management and Basic life support at 

DH Kosgama

13,750.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 12,250.00           89% I 100%

A88362131003 12/11/2018

Upgrading of sewarage system at BH 

Avissawella

351,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 351,000.00         100% A 10%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362931012 5/10/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

බට6ර  ෛවද� කම ෙයොදාෙගන ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග ��බඳ  දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ -                      0% H 100%

F88385831013 5/22/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පැවැ�nම  සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 45,360.00           91% I 100%

N88365931015 6/4/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00         100% D 80%

H88362431016 6/4/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 148,645.50         99% B 35%

G88365831017 6/4/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00         100% B 35%

N88362931014 5/30/2018

�තාවක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

බට6ර ෛවද� සායනයK පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

N88362931018 6/4/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88385831020 8/28/2018

�තාවක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 40,000.00           100% B 35%

A88362131022 12/14/2018

Renovation of corridors at BH 

Awissawella

855,960.08             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 743,853.75         87% O 0%

A88362131021 12/14/2018

අ.ස්සාෙ��ල �Nක ෙරෝහෙ� අත�ාවශ� 

අ��වැ@යාව) =R<3ම

696,233.95             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 604,222.50         87% O 0%

N88365932001 5/25/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�. 99% B 35%

N88385832006 7/30/2018

�Ã�ගස්යාය  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ© ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% A 10%

H88362432008 8/13/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[�  සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 99,402.30           99% I 100%

G88362833001 7/23/2018

Supplying and fixing of 3 Air 

conditioners for Drug stores,Dispensary 

&amp; Laboratory  at DH Padukka

327,094.89             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 289,857.50         89% I 100%

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88365933002 9/19/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා පැවැ�nම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 74,950.00           100% A 10%

N88362933006 6/4/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

බට6ර ෛවද� සායන පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

N88365933003 6/4/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 99,460.00           99% C 60%

H88362433004 6/4/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 148,019.40         99% I 100%

G88365833005 6/4/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අදාය( උ�පාදන 

ස්වයං %<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 99,763.65           100% B 35%

G88385833007 7/20/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� හ�ෙC පාRKක  

රජෙ� Nයාප�ංI එKස� මරණාධාර හා 

dභසාධක  සE�ය  සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා 

^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 39,320.00           98% H 100%

N88385833008 7/30/2018

පාRKක  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 48,720.00           97% A 10%
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ව�ාපෘ�  
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��ය�

�ල� 
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()*+මා

H88362141002 12/28/2018

ෙගෝනව ෙරෝහෙ� බා6ර ෙරෝÙ අංශය සහ හ�= 

ප�කාර ඒකක ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම

14,855,938.89        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 14,855,938.89    100% I 100%

N88385941008 12/10/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායනයK 

පැවැ�nම

49,960.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,960.00           100% I 100%

G88385841009 4/23/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ආබා ත 

D-ගලය)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම <3ම 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 99,390.00           99% C 60%

H88362841001 4/19/2018

Provide containers for STD Unit 

Kalutara

1,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 998,000.00         100% C 60%

H88362141003 5/1/2018

Balance work of PABX installation  at 

KMH Panadura

319,662.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 319,661.83         100% I 100%

H88362141004 12/3/2018

 Construction of Malagama Clinic - 

Stage 3

8,330,600.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 8,288,097.66      99% D 80%

N88364941007 4/23/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පජාව 

සඳහා ආ¶_ෙ�ද සායනයK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88365941010 4/23/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ආදාය( උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� 

<3ම සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 75,000.00           100% I 100%

H88362441011 5/22/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 299,904.00         100% I 100%

N88362941015 6/20/2018

වා-Rව ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා�   ෙකොQඨාශෙ� 

ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය)   සඳහා බට6ර ෛවද� 

සායනයK පැවැ�nම

60,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% H 100%

F88385841016 7/9/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 47,040.00           94% B 35%

G88385841013 6/5/2018

පානRර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 98,878.84           99% I 100%

G88365841012 5/22/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 300,000.00         100% I 100%

F88385841014 6/20/2018

වා-Rව ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා�   ෙකොQඨාශෙ� 

අ© ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන 

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

63,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 61,320.00           97% B 35%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362941017 12/28/2018

ෙරෝග ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� <3ම සඳහා 

පානRර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   පජාව ෙව�ෙව) 

 බට6ර ෛවද� සායන  පැවැ�nම

95,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 95,000.00           100% H 100%

N88385941019 7/13/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායනයK 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 50,000.00           100% I 100%

F88385841020 7/26/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 50,000.00           100% B 35%

N88362941021 12/28/2018

මහජන ෙසෞඛ� මනා ෙලස පව�වා ෙගන යාම 

ෙව�ෙව) පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශෙ� පාස� ද�ව), පජාව සහ රාජ� 

Oලධා3)  සඳහා  ම�දව� භා.තෙ� අවධානම 

��බඳ දැ�ව� <3ෙ(  වැඩසටහ) පැවැ�nම 100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 100,000.00         100% O 0%

N88385941023 11/7/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ෙකෙස�ව�ත    

හා �ංව�ත පෙ-ශවල ප�ංI  අK  ආබාධ ස6ත  

D-ගලg)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම <3ම 

සඳහා අවශ� ඇස් කlනා@ ලබා^ම සහ සායන 

පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,120.00           99% I 100%

F88362841031 12/28/2018

මහජන ෙසෞඛ� මනා ෙලස පව�වා ෙගන යාම 

සඳහා වා-Rව ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

ෙකොQඨාශෙ� මාතෘ හා ළමා සායනවලට සහභා¨ 

වන ග_භT මාතාව) සඳහා  අවශ� උපකරණ 

ලබා ^ම 952,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 952,000.00         100% O 0%

A88362141029 12/14/2018

ෙK+මÝ ෙරෝහෙ� මාg( තාCපය ඉ�<3ම

678,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 678,000.00         100% O 0%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362941025 11/16/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙසෞඛ� ආයතනවලට 

ෛවද� ෙනොවන උපකරණ Eල^ ගැTම

281,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 281,000.00         100% O 0%

F88362841026 12/3/2018

Purchasing Accessories for Syringe 

Pumps at KMH

230,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% O 0%

A88362141028 12/14/2018

පානRර ෙරෝහෙ� .RN ප-ධ�ය නnකරණය

1,057,211.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,057,211.00      100% O 0%

A88362441030 12/14/2018

පානRර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

512,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 49,984.00           10% I 100%

A88362141032 12/31/2018

පානRර ෙරෝහෙ� ෛවද� Oල Oවෙසේ වහලය 

අ��වැ@යා <3ම

277,467.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 272,640.22         98% O 0%

N88385942004 6/1/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභසාධනය තහ[� <3ම උෙදසා 

ඔ[)ෙJ මාන=ක සංව_ධනය නංවා1ම අර�� 

කරෙගන අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 500,000.00         100% D 80%

H88362142003 5/16/2018

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වN) වැලැáමට  

ව�ායාමවලට ජනතාව ෙයො� <3ම සඳහා ක�තර 

නගර සභා µEය ආස)නෙ� ඉ�කර ඇ� ඇ.�න 

මං Ý� µEය සංව_ධනය <3ම

2,250,000.00          ප.පා.ෙකො.

ක�තර නගර 

සභාව 2,229,125.32      99% H 100%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88385942010 4/23/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk සායනයK 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 50,000.00           100% I 100%

G88385842011 12/28/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  ආබා ත 

D-ගලය)ෙJ ආබා ත ත��වය අවම <3ම 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 99,785.00           100% B 35%

A88362142001 2/14/2018

Improvement of CD Panapitiya (Garage 

&amp; Gate)

2,714,278.33          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,714,278.33      100% C 60%

N88364942009 4/23/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පජාව 

සඳහා ආ¶_ෙ�ද සායනයK පැවැ�nම

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

G88365842012 4/23/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 98,550.00           99% I 100%

G88365842005 10/29/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ�  ස්වයං %<යා <3මට 

අෙCKkත හා ස්වයං %<යාවල  O¶+ අ© 

අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

2,008,795.55          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,008,795.55      100% B 35%

G88365842016 5/25/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 295,740.00         99% I 100%

පළා� ආa_ෙ�ද ෙකොමසා�ස් 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362942018 6/5/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙඩංU ම_දන 

ස�ය සඳහා දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

40,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 40,000.00           100% I 100%

H88362442020 7/10/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 19,996.00           100% I 100%

N88385942014 5/25/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභසාධනය තහ[� <3ම උෙදසා 

ඔ[)ෙJ මාන=ක සංව_ධනය නංවා1ම අර�� 

කරෙගන  අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 500,000.00         100% I 100%

G88385842015 5/25/2018

ක�තර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 299,940.00         100% I 100%

H88362442017 5/25/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

H88364142013 11/5/2018

ක�තර නාෙගොඩ ආ¶_ෙ�ද මධ�ම ෙබෙහ� 

ශාලා ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම. - අ�යර 1

11,806,980.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 11,806,980.00    100% I 100%

F88365842021 7/26/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 300,000.00         100% I 100%

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362842023 10/8/2018

වා-Rව මාවල මාතෘ හා ළමා සායනය සඳහා 

අවශ� උපකරණ Eල^ ගැTම

990,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 988,516.00         100% A 10%

N88385942025 11/16/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ සාධනය තහ[� <3ම 

උෙදසා   ආධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK  

පැවැ�nම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 120,000.00         100% O 0%

N88365842024 10/30/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං 

%<යාව)6   Oරත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) 

සඳහා   අවශ�  ස්වයං %<යා උපකරණ  ලබා^ම

330,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 295,899.00         90% O 0%

N88365842026 11/26/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ඇR( මැ�ෙ(  

ස්වයං %<යාෙ�  Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත 

 කා)තාව)  සඳහා   අවශ� ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

160,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 154,800.00         97% O 0%

H88362442027 12/14/2018

ක�තර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

135,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 134,992.00         100% O 0%

A88362442028 12/14/2018

ක�තර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

272,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 272,000.00         100% O 0%

N88364943002 4/23/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පජාව සඳහා ආ¶_ෙ�ද සායනයK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 24,999.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
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ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88365943008 7/16/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK   

පැවැ�nම 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 75,000.00           100% I 100%

F88385843003 7/10/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 47,880.00           96% C 60%

N88386943004 7/10/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාස� ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා 

ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහනK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 24,820.00           99% I 100%

F88365843005 7/16/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක 

අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 149,771.00         100% I 100%

H88362443006 7/16/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 149,124.00         99% I 100%

N88362943007 7/16/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

බlඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

ෙකොQඨාශෙ� මාන=ක ෙරෝÙ) Dන��ථාපනය 

<3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 50,000.00           100% I 100%

A88362443009 12/14/2018

බlඩාරගම  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

16,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 15,283.00           96% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88362143010 12/24/2018

Renovation of DMO quarters 

Bandaragama

218,054.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 218,054.00         100% O 0%

F88362844001 12/3/2018

Purchasing Bed lift for BH Horana 

2,095,300.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,095,300.00      100% I 100%

F88362844002 10/16/2018

Purchasing PA system/ Furniture for  

conference hall at MOH Office Horana 

1,305,100.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,305,096.25      100% I 100%

F88385844003 12/10/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පව�වා  

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

99,960.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

G88365844004 5/23/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක 

අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 100,000.00         100% I 100%

G88385844005 5/23/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 297,716.65         99% I 100%

F88365844009 10/30/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං 

%<යාව)6   Oරත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) 

සඳහා   අවශ�  ස්වයං %<යා උපකරණ  ලබා^ම

84,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 81,975.00           98% I 100%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88385944008 10/22/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

<ෙද���ය හා)Rපැ�ෙපොල   ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ සාධනය තහ[� <3ම සඳහා  

 ආධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 200,000.00         100% O 0%

H88362445001 5/8/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 299,977.00         100% B 35%

N88386945002 5/11/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාස� 

ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා ම�දව� 

Oවාරණ වැඩසටහ) 02K  පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% C 60%

F88385845004 5/23/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පව�වා  

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

87,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 83,160.00           96% C 60%

N88385945003 5/11/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන 02K 

පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 99,960.00           100% H 100%

F88365845007 9/14/2018

මRරාවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආහාර සැක�ම, 

ඇR( මැ�ම හා  µE අලංකරණ  ස්වයං %<යාවල 

 Oරත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා   අවශ� 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

117,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 111,088.00         95% B 35%

F88385845005 7/26/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% B 35%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88365845006 9/14/2018

මRරාවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

 Oරත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා   අවශ� 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

273,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 236,879.00         87% B 35%

N88362445008 10/1/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 199,975.00         100% B 35%

F88385845009 12/28/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� 

Nයාප�ංI මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 399,870.00         100% O 0%

N88386946001 5/11/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාස� ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා 

ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහ) 02K  පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 50,000.00           100% C 60%

N88365946003 9/11/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙගෝ.)න 

කලාපෙ� සහ wල�=ංහල කලාපෙ�   ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ)   

පැවැ�nම
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 100,000.00         100% B 35%

N88365946005 5/11/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපොෙ�ෙගොඩ 

කලාපෙ�  ආදාය( උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� 

ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා 

ගැ)nම සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�. 100% B 35%

N88385946002 5/11/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන 02K 

පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 99,960.00           100% C 60%

පා.ෙ� - wල�=ංහල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88365946004 5/11/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇග�ඔය  

කලාපෙ�  ආදාය( උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� 

ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා 

ගැ)nම සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 50,000.00           100% B 35%

F88385846007 7/23/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  මහගම ද]ණ 

\&quot;එක�+\&quot; අවමංගල�ාධාර හා 

dභසාධක සE�ය   සඳහා අවශ� උපකරණ  

ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 39,545.63           99% B 35%

H88362446008 10/1/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 499,750.00         100% O 0%

N88385846010 12/31/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රජෙ� Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 199,840.00         100% O 0%

F88362846009 12/3/2018

Purchasing Furniture for Pimbura new 

doctors\ quarters

874,514.87             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 859,485.00         98% O 0%

N88385947001 5/11/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආබා ත 

ද�ව) සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 47,000.00           94% B 35%

N88385947003 5/11/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැ@6� පජාව 

සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 91,991.00           92% B 35%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88385847009 7/10/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,558.32           99% I 100%

N88362947002 12/14/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ගැ¦4 

ම�ව�)ෙJ  මාන=ක  සංව_ධනය හා ෙපෝෂණ 

මQටම ඉහළ නැංnම සඳහා වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

149,800.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 104,800.00         70% I 100%

G88385847004 6/5/2018

ෙදොඩංෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 35,000.00           100% I 100%

G88365847005 8/1/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

F88385847006 12/28/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

49,560.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           100% I 100%

H88362447007 7/10/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 199,920.00         100% I 100%

G88365847008 7/10/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක 

අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 100,000.00         100% I 100%

පා.ෙ� - ෙදොඩංෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362447010 10/1/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,920.00           100% O 0%

G88365848001 5/8/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකො�ඨාශෙ� 

ආදාය( උ�පාදන මා_ගයK ෙලස ඇx( මැ�මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාවK සඳහා 

මහන මැkමK ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

G88365848003 5/22/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 400,000.00         100% I 100%

H88362448002 5/22/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 300,000.00         100% I 100%

F88385848004 12/10/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පව�වා  

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

99,960.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

F88385848005 7/9/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK 

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% I 100%

N88362448006 10/1/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 199,980.00         100% I 100%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88365848007 11/8/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% O 0%

A88362448008 12/28/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

650,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 650,000.00         100% O 0%

G88385849008 6/5/2018

ම+ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 62,250.00           96% B 35%

F88385849002 5/8/2018

ම+ගම ම¶ර වැ@6� Oවාසය  සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,932.75           100% B 35%

N88362949005 12/14/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ගැ¦4 

ම�ව�)ෙJ  මාන=ක  සංව_ධනය හා ෙපෝෂණ 

මQටම ඉහළ නැංnම සඳහා වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

149,800.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 149,800.00         100% I 100%

H88362449007 5/25/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 26,805.50           54% B 35%

A88362449009 7/10/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

80,000.00               අමා.ෙ�. 100% A 10%පා.ෙ� - ම+ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88365849010 7/10/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාව)6 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 75,000.00           100% A 10%

F88385849001 5/8/2018

ම+ගම ම¶ර ළමා මා_ෙගෝපෙ-ශක මධ�ස්ථානය 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 38,675.00           77% B 35%

G88385849003 12/5/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ආබා ත 

D-ගලය) ෙදෙදන]ට  ආබා ත ත��වය අවම 

කරගැTම සඳහා අවශ�  ෙරෝද D� 02K  ලබා^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 16,400.00           82% B 35%

N88385949004 5/11/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආබා ත ද�ව) 

සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 50,000.00           100% B 35%

N88385949006 5/11/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැ@6� පජාව 

සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 100,000.00         100% B 35%

N88362950002 5/11/2018

අගලව�ත ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

සායනයK පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 50,000.00           100% I 100%

N88365950005 6/1/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 50,000.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 
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ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

�ල� 

පග�ය %
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ග% 
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()*+මා

G88385850006 7/9/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 99,872.64           100% I 100%

N88386950003 5/11/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාස� ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා 

ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහ)  පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 97,910.00           98% I 100%

G88365850004 6/1/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං 

%<යාවK <3මට අෙCKkත හා ස්වයං %<යාවල 

 O¶+ අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ�  

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 50,000.00           100% I 100%

G88385850007 8/1/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 99,872.64           100% I 100%

A88362450008 8/14/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[ලK  සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම

37,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 37,285.00           99% I 100%

A88362450009 12/28/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 599,865.00         100% O 0%

A88362151003 12/10/2018

  Renovation of MO quarters at DH 

Meegahathenna-stage 1

1,223,850.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,223,849.71      100% B 35%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88362151001 12/28/2018

construction of Kichen at DH Ittapana  - 

Stage 1

3,036,575.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% C 60%

H88362151002 12/28/2018

Construction of Yattapatha MOIC 

Quarters - Stage 1

5,608,892.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,608,892.00      100% C 60%

N88362951004 5/11/2018

වල�ලා.ට ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

සායනයK පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 50,000.00           100% I 100%

F88385851007 11/12/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පව�වා   

ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

93,240.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 93,240.00           100% I 100%

N88362951006 12/14/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ගැ¦4 

ම�ව�)ෙJ   ෙපෝෂණ මQටම ඉහළ නැංnම 

සඳහා වැඩසටහනK පැවැ�nම

130,900.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 130,900.00         100% I 100%

N88362951009 6/13/2018

ෙරෝග Oවාරණ ෙසේවා ශK�ම� <3ම සඳහා 

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාස� ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා 

ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහ)  පැවැ�nම

100,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 100,000.00         100% H 100%

G88385851010 7/9/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,316.00           99% B 35%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88385851011 8/1/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,904.00           100% B 35%

F88362851013 12/3/2018

ඉ�තපාන ෙරෝහෙ� අභ�)තර Rරකථන 

ප-ධ�ය ස්ථා�ත <3ම

190,185.13             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% H 100%

N88362952002 12/17/2018

conduct Health Promotion project at PU 

Baduraliya

2,928,331.72          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,917,898.97      100% C 60%

A88362152001 3/16/2018

Renovation of OPD and Administration 

complex at PU Baduraliya - Stage 1

2,840,659.82          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,840,659.82      100% B 35%

N88362952005 5/11/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාව සඳහා 

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සායනයK පැවැ�nම

50,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 50,000.00           100% I 100%

G88365852007 6/1/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං 

%<යාවK <3මට අෙCKkත හා ස්වයං %<යාවල 

 O¶+ අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 49,250.00           99% B 35%

N88365952008 6/1/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 50,000.00           100% C 60%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88385852009 7/9/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,904.00           100% A 10%

N88385952004 5/11/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැ@6� 

පජාවෙJ dබසාධනය තහ[� <3ම සඳහා 

අධ�ා�Eක හා මාන=ක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 30,000.00           100% B 35%

N88386952006 5/11/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාස� ද�ව) සහ ත�ණ ත�4ය) සඳහා 

ම�දව� Oවාරණ වැඩසටහ)  පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% C 60%

G88385852011 8/1/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% B 35%

F88385852010 7/26/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% C 60%

F88362852013 12/3/2018

Purchasing Furniture,curtain and name 

boards for new MOH Baduraliya

1,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,000,000.00      100% O 0%

N88365852012 11/13/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�   ස්වයං 

%<යාෙ�  Oරත අ© අදාය(ලාÞ කා)තාව) 

සඳහා   අවශ� ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

230,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 230,000.00         100% O 0%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88362452014 12/28/2018

පාN)ද�වර  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�    

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 499,095.00         100% O 0%

N88364953003 4/10/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පජාව අතර 

පාර(ප�ක ෛවද� කමය පචNත <3ම උෙදසා 

=ංහල හා 6)R අ�� අ[�R උෙළල 

ස(බ)ධකර 6ස ෙත� ගෑෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 150,000.00         100% I 100%

H88362153001 12/3/2018

Construction of Generator room for RH 

Halthota 

961,643.23             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 961,643.23         100% H 100%

H88362153002 9/25/2018

Construction of generator room &amp; 

Water Tank at MOH Office Millaniya

1,465,349.11          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,465,349.11      100% C 60%

F88385853004 5/23/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පව�වා  

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

77,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 74,760.00           97% C 60%

F88365853005 7/16/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක 

අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 148,599.00         99% I 100%

H88362453006 7/16/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( ෙනොමැ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 149,961.20         100% I 100%
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N88365953007 7/16/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK   

පැවැ�nම 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 75,000.00           100% I 100%

F88385853008 12/28/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායනයK  

පව�වා   ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

49,560.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           100% I 100%

G88385854004 4/11/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ වැ@6�ය) සඳහා අKk සායනයK 

පව�වා ඇස් කlණා@ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,475.00           99% B 35%

N88385954005 11/12/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

59,685.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

H88362154001 12/3/2018

Construction of Generator room and 

other improvement at DH Ingiriya

1,115,938.18          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,115,938.18      100% I 100%

A88362154002 2/14/2018

 Renovation of Ingiriya DMO quartes - 

Balance work

1,629,869.47          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,629,869.47      100% H 100%

N88364954003 2/21/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ආද_ශ 

ඔd උයන සහ “dව ෙගඋයන” ව�ාපෘ�ය, 

�යා�මක <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 496,000.00         99% I 100%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
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�නය
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��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88385854007 5/23/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පව�වා  

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 85,680.00           86% C 60%

G88365854008 5/23/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාව)6 Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkක 

අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා අවශ� ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 100,000.00         100% A 10%

N88385954009 5/24/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 48,750.00           98% A 10%

F88385854006 5/23/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා  අKk සායන පව�වා  

සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 96,600.00           97% B 35%

N88365954010 7/10/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�   ආදාය( 

උ�පාදන මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© 

ආදාය(ලාÞ කා)තාව) ස්වයං %<යා ගැ)nම 

සඳහා අවශ� ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහනK   

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 47,250.00           95% B 35%

N88385854011 10/1/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  රජෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 100% A 10%

N88362963005 10/31/2018

Printing of booklet to improve 

knowledge regarding nutrition to schoo l 

children  in Western province

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 3,999,975.00      100% B 35%

පා.ෙ� - ඉං¨�ය
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��ය�
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N88365963008 4/17/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ආදාය( උ�පාදන මා_ගයK ෙලස 

ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 470,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 468,613.18         100% D 80%

G88362863002 12/3/2018

 Purchasing of Non medical equipment 

for health institutions In Gampaha 

District

723,300.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 723,300.00         100% I 100%

F88362863001 12/12/2018

 Purchasing of  furniture for newly 

constructed building DH-C Ja Ela and 

DH-C Biyagama

3,588,425.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 3,228,245.00      90% C 60%

G88362863004 12/12/2018

 Purchasing of medical equipment for 

health institutions in Gampaha District

4,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 4,500,000.00      100% D 80%

N88362963007 11/12/2018

Introduction to quality improvement 

through performance apprasa l at health 

institutons in Gampaha District

394,250.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 394,250.00         100% I 100%

F88362863016 12/31/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙසෞඛ� ආයතන සඳහා  අවශ� 

කා_යා1ය උපකරණ Eල^ ගැTම

250,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 247,444.50         99% O 0%

G88362863009 12/12/2018

Purchasing of essential bio medical 

equipment for emergency care for health 

institution in Gampaha District

4,969,950.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 4,969,950.00      100% D 80%
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G88362863012 6/1/2018

 Purchasing of Spare Parts for equipment 

repair in Gampaha District (BME Unit)

2,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 2,000,000.00      100% C 60%

G88362863013 12/12/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙසෞඛ� ආයතන සඳහා 

අවශ� උපකරණ Eල^ ගැTම

7,267,542.90          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 7,267,462.47      100% D 80%

F88362863020 12/14/2018

Purchasing of AC Machine required for 

health institutions in Gampaha District

723,300.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% B 35%

G88362863021 12/14/2018

Purchasing of AC machine and non 

medical equipment for health institutions 

in Gampaha District

98,325.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 98,325.00           100% O 0%

N88365964006 4/17/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ආදාය( උ�පාදන මා_ගයK ෙලස 

ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 450,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 431,192.00         96% D 80%

N88362164001 2/14/2018

Preparation of Master plan for DH 

Padukka, DH Moratuwa  and DH 

Athurugiriya - Final Stage 

1,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00      100% I 100%

N88362164002 12/14/2018

Preparation of Master plan for DH 

Nawagamuwa,DH  Wethara  &amp; DH 

Kosgama  

2,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00      100% I 100%

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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F88362864003 12/14/2018

 Provide furniture and  office equipment 

for Health institutions in Co lombo 

District

2,728,990.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 2,726,605.45      100% H 100%

N88385964007 4/20/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාශවල අ© ආදාය(ලාÞ පජාව 

සඳහා අKk සායන පැවැ�nම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 798,840.00         100% D 80%

F88362864005 2/15/2018

  Procurement of IT related equipment 

and accessories for health institutions in 

Colombo RDHS Area

1,537,155.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,536,937.50      100% H 100%

G88362864004 12/27/2018

Purchasing of medical equipment for 

Health institutions in co lombo district

8,231,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 8,231,000.00      100% D 80%

N88385964009 9/13/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  අKk ආබාධ ස6ත 

[ව)ෙJ  dබසාධනය තහ[� <3ම සඳහා  අKk 

සායනයK   පව�වා  අවශ� D-ගලg)ට ඇස් 

කlනා@ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% A 10%

N88385864008 12/28/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  අ© ආදාය(ලාÞ අKk 

ආබාධ ස6ත�ව)ෙJ dභසාධනය තහ[� <3ම 

උෙදසා අKk සායන පව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

97,440.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 97,440.00           100% H 100%

N88365964010 10/30/2018

ෙකොළඹ �ස්තKකෙ� ස්වයං %<යා DÅ� 

වැඩසටහ) අත�) êපලාවන� හා මනාNය) 

ඇ)දnෙ( පාඨමාලා Oම කරන ලද 

කා)තාව)ෙJ හැ<යාව) එ� දැKnෙ( 

පද_ශනයK පැවැ�nම 335,000.00             අමා.ෙ�. 93% O 0%අමා.ෙ�.
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F88362864012 12/28/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ 

කා_යාලය ම¨) පාලනය වන ෙසෞඛ� ආයතන 

සඳහා අවශ� කා_යාල�ය උපකරණ Eල^ ගැTම

1,342,708.00          අමා.ෙ�.

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,338,269.20      100% O 0%

N88365965010 4/17/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ආදාය( උ�පාදන 

මා_ගයකට ෙයො� ෙනො� අ© ආදාය(ලාÞ 

කා)තාව) ආදාය( උ�පාදන මා_ගයK ෙලස 

ස්වයං %<යා ගැ)nම සඳහා අවශ� DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 450,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 429,797.50         96% C 60%

N88385965009 12/6/2018

ක�තර �ස්*Kකය +ල පව�වාෙගන යන ළමා 

මා_ෙගෝපෙ-ශන මධ�ස්ථානෙ� ද�ව) සහ 

කා_ය මlඩල සඳහා අවශ� .ෙශේෂ DÅ� 

වැඩසටහ) �යා�මක <�ම

1,798,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,793,416.92      100% H 100%

N88362865001 12/14/2018

Provide cables for new Generators 

498,295.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 498,295.00         100% I 100%

G88362865002 8/1/2018

 Purchasing cooking Oil testing 

equipment and thermometers

993,500.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 993,500.00         100% C 60%

G88362865003 12/14/2018

Purchasing equipment for PMCUs

1,095,896.25          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,095,896.25      100% C 60%

G88362865005 12/14/2018

Balance work  for installation of Infusion 

pump

53,407.40               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 53,407.40           100% I 100%
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G88362865006 12/14/2018

Balance work  for installation of  CPAP 

machine 

80,120.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%

F88362865007 10/16/2018

Purchasing Furniture for f lood affected 

MCH Clinics

1,130,326.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,130,325.80      100% I 100%

N88362965008 8/21/2018

Conduct Health Innovation programme 

in Kalutara District

673,507.28             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 673,507.28         100% H 100%

N88385965012 5/3/2018

ක�තර,පානRර හා බlඩාරගම ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශවල අ© ආදාය(ලාÞ පජාව සඳහා අKk 

සායන පැවැ�nම සහ ඇස් කlනා@ ලබා ^ම 

(අKk සායන 03K පැවැ�nම)

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 150,000.00         100% I 100%

G88362865013 12/14/2018

Purchasing of Spare Parts for equipment 

repair in Kalutara District (BME Unit)

4,912,076.35          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 4,912,076.35      100% B 35%

N88362965014 5/24/2018

ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

<3ම සඳහා පළා� පාලන ආයතනවN) ඉ�.ය 

¶+ කා_ය භාරය ��බඳව ක�තර �ස්*Kකෙ� 

මහජන OෙයෝFතg)  හා පජා සං.ධාන 

සමාFකg) දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම
500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 499,875.00         100% I 100%

N88385965016 12/28/2018

ක�තර �ස්*K  වැ@6� බල මlඩල ම¨) 

ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය)ෙJ dබසාධනය තහ[� 

<3ම සඳහා වැ@6� �න සැම�( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

197,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 197,000.00         100% B 35%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ
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N88362865017 12/17/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙසෞඛ� ආයතන සඳහා 

අවශ� වා¶ ස�කරණ ය)ත Eල^ ගැTම

940,700.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 940,700.00         100% A 10%

N88365965015 12/14/2018

ක�තර �ස්තKකෙ� ස්වයං %<යාව)6 Oරත 

කා)තාව)ෙJ ආදාය( ත��වය ඉහළ නැංnම 

සඳහා ස්වයං %<යා අෙළ. ෙපොලK පැවැ�nම

178,500.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 178,500.00         100% O 0%

F88362865020 12/28/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ 

කා_යාලය ම¨) පාලනය වන ආයතන සඳහා 

අවශ� උපකරණ Eල^ ගැTම

1,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 983,250.00         98% O 0%

N88362865021 12/31/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙරෝහ� සහ ෙසෞඛ� 

ෛවද� Oලධා3 කා_යාල සඳහා අවශ� උපකරණ 

Eල^ ගැTම

294,200.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 294,200.00         100% O 0%

A88362165018 12/10/2018

Improvement of Bandaragama and 

Meegahathenna District hospita ls (Panel 

rooms)

816,192.23             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 816,192.23         100% O 0%

N88385862002 5/11/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙවෙසන අ© ආදාය(ලාÞ 

ආබා ත / වැ)ද� D-ගලg) ෙවෙසන ඔ[)ෙJ 

Oවාස වල වැ=<� පෙ�ශ පහdක( හා Oවාස 

+ල පහdක( සැල�ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 3,000,000.00      100% H 100%

N88385962003 12/6/2018

ආබා න �නය සැම3ම ෙව�ෙව) 

ෙදපා_තෙ()+ ම¯) හා පාෙ-hය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශ මQටE)  ]සලතා සංව_ධන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

2,950,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 2,942,174.00      100% H 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88385962004 6/29/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පාෙ-hය වැ@6� බල මlඩල 

ම¯) ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා ආ_ýක 

උ�පාදන වැඩසටහ) �යා�මක <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 496,800.00         99% H 100%

G88385862005 2/21/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙවෙසන තO ම�ව�) හා 

.ෙශේෂ අවශ�තා ස6ත �ව) ආ_ýක හා සාමාbය 

වශෙය) ස.බල ගැTම සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

1,497,100.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,450,125.99      97% H 100%

N88385962006 2/21/2018

අ© ආදාය(ලාÞ වැ)ද� / ආබා ත පජාව සඳහා 

ආදාය( උ�පාදන වැඩසටහ) පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 494,390.00         99% H 100%

N88385962011 12/14/2018

වැ@6� �නයට සමගා�ව  පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශ මQටE) ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා 

ආධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,951,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,950,316.00      100% H 100%

N88385962012 12/6/2018

Nයාප�ංI ආබා ත Oවාසවල ෙ)වා=ක ද�ව) 

සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 75,000.00           100% H 100%

N88385962013 12/28/2018

සමාජෙසේවා ෙදපා_තෙ()+ව යටෙ� පව�නා 

අවා= සහගත පජාවෙJ %කවරණය හා 

dරKkතභාවය සැල�ම ස(බ)ධෙය) කා_ය 

මlඩල හා පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලවල සමාජ 

ෙසේවා අංශෙය6 ෙසේවය කරන පළා� කා_ය 

මlඩලවල Uණා�මකභාවය හා 
1,736,000.00          අමා.ෙ�. 100% D 80%

N88385962014 12/18/2018

වැ@6�ය) හා අවා= සහගත පජාව Oවාස 

ගතnම වැළැKnම හා එවැO පජාව �Åණෙදන 

ගැට� ස(බ)ධෙය) පජාව දැ�ව� <�ෙ( 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,142,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,141,900.00      100% D 80%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88385962015 12/28/2018

සමාජ ගැට� හxනා ගැTම හා සමාජ ගැට� අවම 

<�ම ස(බ)ධ ස�Kෂණ හා ප3Kෂණ 

පැවැ�nම සහ හxනාග� සමාජ ගැට� අවම 

<3ම සඳහා වැඩසටහ) පැවැ�nම

3,265,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 3,243,365.00      99% D 80%

N88364962016 7/25/2018

බස්නා6ර පළා ෙ� ෙතෝරාග� පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශවල පජාව ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වN) 

වැලáමට  ෙ-�ය ආහාර පචNත <3ම සදහා 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,995,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,993,900.00      100% I 100%

N88364962017 7/25/2018

බස්නා6ර පළා ෙ� ෙතෝරාග� පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශවල පජාව ව]ග©  ෙරෝග වN) 

ආරKෂා <3මට ව]ග© ෙරෝග Oවාරණ 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,992,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,990,210.00      100% I 100%

N88364962018 7/25/2018

බස්නා6ර පළා ෙ� ෙතෝරාග� පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශවල පජාව ෙඩංU   ෙරෝගෙය) ආරKෂා 

 <3මට ෙඩංU ෙරෝග Oවාරණ වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

693,600.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 693,600.00         100% I 100%

N88364962019 7/25/2018

බස්නා6ර පළා ෙ� ෙතෝරාග� පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශවල පජාව මාන=ක   ෙරෝග වN) 

ආරKෂා <3මට මාන=ක ෙසෞඛ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

299,200.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 296,960.00         99% I 100%

N88364962008 12/12/2018

  පාර(ප�ක ෛවද� Oලධා3) .=) සපය� 

ලබන ප�කාර ෙසේවා වඩා� ඵලදා� ෙලස 

සමාජගත <3ම සඳහා වැඩ�� පැවැ�nම.

650,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 648,001.00         100% I 100%

H88385162020 5/23/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙවෙසන අ© ආදාය(ලාÞ 

වැ)ද� කා)තාව) සඳහා ෙහළ ෙභොv)හ� 

ආර(භ <�ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,427,588.40      95% D 80%
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��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ෙභෞ�ක 
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N88364962022 6/20/2018

ආ¶_ෙ�ද ඖෂධ සංෙයෝජක ෛතමා=ක DÅ� 

වැඩසටහන �යා�මක <3ම

554,525.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 454,440.00         82% I 100%

N88364962010 7/25/2018

ෙ-�ය ඖෂÂය පාන පචNත <3ෙ( වැඩසටහ) 

�යා�මක <3ම.

998,400.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 989,797.99         99% I 100%

N88364962021 12/12/2018

ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

<3මට සහ Uණා�මකභාවය වැ@<3ම  සඳහා 

නවක ආ¶_ෙ�ද උපස්ථායකg) සඳහා වන 

DÅ� වැඩසටහනK �යා�මක <3ම

378,975.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 378,665.00         100% I 100%

N88385162023 7/2/2018

බස්නා6ර පළා� සමාජ ෙසේවා ෙදපා_තෙ()+ෙ� 

Nයාප�ංI වැ@6� Oවාස, ආබා ත Oවාස, �වා 

d%]( මධ�ස්ථාන නnකරණය <�ම

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,945,790.83      78% D 80%

N88385962029 12/14/2018

වැ@6� �නයට සමගා�ව ෙදපා_තෙ()+ව 

ම¨) වැ@6� �න උ�සවය සහ තරගාවNයK 

පැවැ�nම

2,971,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 2,970,280.00      100% H 100%

N88364962025 7/25/2018

ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

<3මට සහ Uණා�මකභාවය වැ@<3ම  

ෙව�ෙව)  රජෙ� ෙරෝහ� සඳහා .ෙශේෂ 

සායනවල^ =R කල ¶+ I<�සා ස(බ)ධව 

බස්නා6ර පළා� ෙ-�ය ෛවද�ව�) ෙවත 

DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම
21,800.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 21,455.70           98% I 100%

N88385962030 12/6/2018

සමාජ ෙසේවා ෙදපා_තෙ()+ව යටෙ� ඇ� 

ෙම�,E�, ෙස� සහ ස� ආයතනවල 

ෙ)වා=කය)  සඳහා ආධ�ා�Eක හා මාන=ක 

සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% O 0%පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88362962031 12/28/2018

ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

<�ම සඳහා  බස්නා6ර පළාK ෙසෞඛ� කා_යය 

මlඩලය සඳහා දැ�ව� <3ෙ(  වැඩසටහනK  

පැවැ�nම

43,040.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 43,040.00           100% O 0%

H84385105300 5/24/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� ආයතන 

ප�ශය ව_ණ ගැ).ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,499,999.00      100% I 100%

H84385105303 5/24/2018

ස�ෙසවන රජෙ� .ෙශේkත ��E ළමා 

Dන��ථාපන මධ�ස්ථානෙ� ආග)+ක වැ=<� 

ප-ධ�යK සකස් <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 408,260.60         82% I 100%

H84364105304 12/21/2018

��ගම �ස්*K ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහෙ� ��තැ)ෙගය 

සංව_ධනය <3ම

1,963,913.78          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,851,167.13      94% I 100%

U84364105306 7/31/2018

��ගම �ස්*K ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහෙ� බා6රාංශය 

ඉ��පසඉ)ටෙලොK <3ම

1,468,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,192,191.75      81% I 100%

U84385105307 8/29/2018

ස�ෙසවණ රජෙ� .ෙශේkත ��E ළමා 

Dන��ථාපන මධ�ස්ථානෙ� ෙ)වා=ක ද�ව) 

සදහා එNමහ) නාන ස්ථානයK 

ඉ�<3ම

 1,390,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,108,431.87      80% I 100%

H84364105308 12/21/2018

��ගම �ස්*K ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහෙ� ��තැ)ෙගය 

සංව_ධනය <3ම ඉ�� වැඩ

431,086.22             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 428,134.91         99% I 100%
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U84362107300 12/18/2018

ග(පහ �ස්*K මහෙරෝහෙ� පධාන ශල�ාගාර 

සංá_ණය ටg� <3ම

3,910,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,904,087.80      100% I 100%

U84385127301 8/10/2018

E� ෙසවන රජෙ� .ෙශේkත ළමා 

Dත��තාපනමධ�ස්ථානෙ� ෙර� දැEම සදහා 

සකස් කල ෙකොටස ග� ඇ�Nම

850,000.00             අමා.ෙ�. 84% I 100%

U84385127302 8/29/2018

E�ෙසවණ රජෙ� .ෙශේkත ළමා Dන��තාපන 

මධ�ස්ථානෙ� පාNකා කාමරය පා�ෂ) කර 

සකස් <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 208,871.05         84% I 100%

H84385127303 9/12/2018

E� ෙසවණ රජෙ� .ෙශේkත ළමා Dන��ථාපන 

මධ�ස්ථානෙ� ෙ)වා=කාගාරවල කැ@ ඇ� 

වැ=<� ෙපෝHI අ��) දැEම හා ෙකොමp 

වැ=<� සකස් <�ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 611,034.96         87% I 100%

U84362830300 12/10/2018

ෙහෝමාගම �Nක ෙරෝහල සදහා ෙ-හය) 06K 

රදවාගත හැ< මෘත ශ3රාගාර �තකරණ 

ය)තයK ස්ථාපනය <3ම

5,290,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,290,000.00      100% I 100%

U84362263300 8/10/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� �සා ෙරෝහ� සහ පාථEක 

ස�කාර ඒකක වල ෙබෙහ� ගබඩා නnකරණය 

<3ම

4,986,800.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 4,281,925.40      86% I 100%

N84362865300 8/10/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� �Nක ෙරෝහ� සදහා ඖෂධ 

ගණක ය)ත ලබා�ම

3,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,876,106.26      96% I 100%

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ
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N83362103001 4/9/2018

�ග�ව මහ ෙරෝහෙ� වැ= ජලය ගලා යන කා� 

ප-ධ�ය සැක�ම - උපෙ-ශන ෙසේවා ලබා ගැTම

2,700,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,178,261.00      81% I 100%

N83385105001 5/16/2018

��ගම  ස� ෙසවන ළමා ��E Dන��තාපන 

මධ�ස්ථානෙ� . ෙශේෂ අවශ�තා ස6ත ද�ව) 

Dන��තාපනය හා සංව_ධනය <3ෙ( DÅ� 

මධ�ස්ථානයK ඉ�<3ම - අ�යර 2

8,540,534.30          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 8,540,534.30      100% I 100%

N83385105002 6/1/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� 

��තැ)ෙගය සඳහා යන ෙකො)®Q මාවෙ� 

ඉ�� ෙකොටස ෙකො)®Q <3ම

830,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 816,024.47         98% I 100%

N83385105004 6/1/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� ෙගෝත� 

අංශෙ� වැ=<�ෙ� වැඩ Oම <3ම(ඉ�� වැඩ)

2,792,667.48          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 2,792,667.48      100% I 100%

N83385105005 7/6/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සදහා 

ශා3�ක dවතා මධ�ස්ථානයK ස6ත dබ සාධන 

ෙසේවා මධ�ස්ථානයK ඉ� <3ම අ�යර 1 - ෙස� 

ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසය

33,988,358.12        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 33,988,358.12    100% I 100%

N83385105003 6/1/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� කා� 

ප-ධ�ෙ� වැඩ Oම <3ම (ඉ�� වැඩ)

1,878,440.10          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 1,475,366.06      79% I 100%

N83385105006 7/6/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� .ශාඛා 

අංශෙ� මැද ERල අ_ධ වශෙ�) ෙකො)®Q කර 

�ඩN ඇ�1ම

1,335,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,298,100.00      97% I 100%
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��ය�
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N83385105007 7/20/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� Oල 

Oවාසය ��පස ආරKkත තාCපය ඉ�<3ම.

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,278,265.49      85% I 100%

N83385105008 8/29/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� කා_ය 

මlඩලෙ� ය+�පැ� නතර <3ම සඳහා රථ 

ගාලK ඉ�<3ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 580,401.50         97% I 100%

N83385105009 8/31/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� ඉ��පස 

µEයට ඔoෙබ) =ෙම)� �� සහ යකඩ වැටK 

ඉ� <3ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 386,929.55         86% I 100%

N83385105010 12/3/2018

ෙස� ෙසවන රජෙ� වැ@6� Oවාසෙ� .ශාඛා 

අංශෙ� මැද ERල අ_ධ වශෙය) ෙකො)®Q කර 

�ඩN ඇ�1ම (ii) අ�යර

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 280,220.00         93% I 100%

N83362106001 4/9/2018

ව+��වල �Nක ෙරෝහෙල6 .RN ෙසෝපානය 

ස.<3ම - අ�යර 3 (වැඩ Oම <3ම)

7,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,723,697.91      93% I 100%

N83362106003 6/8/2018

ෙකොස්ෙහේන ළමා හා මාතෘ සායන 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� වැඩ Oම <3ම (ඉ�� වැඩ)

750,000.00             පාෙ-�ය සභාව

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 714,249.55         95% I 100%

N83362106004 6/8/2018

ෙකොස්කඳවල ළමා හා මාතෘ සායන 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� වැඩ Oම <3ම (ඉ�� වැඩ)

1,240,000.00          පාෙ-�ය සභාව

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,227,835.16      99% I 100%
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N83362109001 6/4/2018

]�]ලාව මාතෘ හා ළමා සායනය 

ප�සංස්කරණය <3ම

3,500,000.00          පාෙ-�ය සභාව 98% I 100%

N83362122002 9/11/2018

]ඩාw�ග�ව මාතෘ සායනය ඇ� ෙගොඩනැ¨�ල 

අ��වැ@යා <3ම.

1,441,753.00          පාෙ-�ය සභාවෙකො.�.පා.ස. 1,357,209.59      94% I 100%

N83362122001 9/11/2018

මාNඟාෙගොඩැ�ල මාතෘ සායනය ඉ�� වැඩ Oම 

<3ම

587,030.00             පාෙ-�ය සභාවෙකො.�.පා.ස. 559,110.45         95% I 100%

N83362122003 9/11/2018

රාජ=ංහගම මාතෘ සායන ෙගොඩනැ¨�ල 

අ��වැ@යා <3ම.

4,626,401.60          පාෙ-�ය සභාවෙකො.�.පා.ස. 4,083,760.00      88% I 100%

N83362124001 5/22/2018

තලංගම ෙරෝහ�  µEෙය6 ෙකොළඹ පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ කා_යාලය ඉ� <3ම  - 

අ�යර 1

14,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 13,977,387.29    100% I 100%

N83362125001 5/22/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙය6 ජනතාව ෙබෝෙනොවන 

ෙරෝග වN) �දවා ගැTම සදහා ෙපො�ව�ත ®ඩා 

.ද�ායතනෙය6 ශා3�ක dවතා මධ�ස්ථානය ඉ� 

<3ම - අ�යර 1

24,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 23,844,132.79    99% I 100%

N83385126001 7/6/2018

Improvement of boundary wall and 

protection fence at Meth Sewana, State 

house of Detension, Gangodawila

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 300,425.63         60% I 100%

ව�තල   පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 
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N83385126003 7/6/2018

Improvement of bathroom in 

Mothers\unit at Meth Sewana, State 

house of Detension, Gangodawila

1,910,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,390,527.50      73% I 100%

N83385126005 7/6/2018

Improvement of bathroom in Sujatha 

unit at Meth Sewana, State house of 

Detension, Gangodawila

1,260,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 1,119,534.24      89% I 100%

N83385126007 7/6/2018

Improvement of Out door bath area for 

three storied section at Meth Sewana, 

State house of Detension, Gangodawila

1,140,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 820,851.79         72% I 100%

N83385126002 7/6/2018

Improvement of dining area, Sujatha unit 

at Meth Sewana, State house of 

Detension, Gangodawila

630,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 552,535.00         88% I 100%

N83385126004 7/6/2018

Improvement of roof and doors in Jeb 

section at Meth Sewana, State house of 

Detension, Gangodawila

1,050,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 933,576.90         89% I 100%

N83385126006 7/6/2018

Construction of Outdoor bathroom and 

corridor for sujatha unit at Meth 

Sewana, State house of Detension, 

Gangodawila

2,720,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 2,221,437.18      82% I 100%

N83385126008 8/31/2018

ෙම� ෙසවන  රජෙ� Oව_තන  Oවාසෙ� 

කා_යය මlඩල ��E .ෙ�ක කාමරය  සහ වහල 

අ��වැ@යා <3ම

785,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 664,781.36         85% I 100%
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N83385126010 9/11/2018

ෙම� ෙසවන රජෙ� Oව_තන Oවාසෙ� 

ෙතමහ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ව%හගත අ��වැ@යා 

<3( හා අෙන]� වැ@�¶� <3( =R <3ම

9,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 8,798,755.01      98% I 100%

N83385126009 8/31/2018

ෙම� ෙසවන  රජෙ� Oව_තන  Oවාසයට අය� 

අ කා3 Oල Oවාසය වටා ඇ� තාCපය 

අ��වැ@යා <3ම

540,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 540,000.00         100% I 100%

N83385127002 8/21/2018

Incurred for painting Work of Buildings 

at Mith Sevana – Government 

Rehabilitation center for special children - 

 Bellanthara

2,230,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,424,802.04      64% I 100%

N83385127001 8/21/2018

Improvement of Hostel Buildings at Mith 

Sevana - Government Rehabilitation 

center for special children - Bellanthara

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,321,519.33      88% I 100%

N83362129001 4/9/2018

��ය)දල ෙරෝහෙ� .RN ෙසෝපානය ස.<3ම 

සහ ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය හා වැ=<� 

ඉ�<3ම (වැඩ Oම <3ම)

7,625,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,513,605.55      85% I 100%

N83362830002 4/10/2018

ෙහෝමාගම �Nක ෙරෝහල සඳහා ENT 

microscope ය)තයK සහ Scanner ය)තයK 

Eල^ ගැTම

13,608,900.00        අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 12,735,400.00    94% I 100%

N83362130001 4/10/2018

ෙහෝමාගම �Nක ෙරෝහෙ� ෙජ�ෂ්ඨ ෙසෞඛ� 

Oලධා3 (SHO) Oල Oවාසෙ� වැඩ Oම <3ම

2,885,831.50          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,572,543.00      54% I 100%
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N83364130003 4/27/2018

dව ෙගව�ත, dව ෙකත හා ඇ�ෙහේන ව�ාපෘ�ය -

 �ෙගොඩ ආ¶_ෙ�ද ෙරෝහල

1,500,000.00          අමා.ෙ�. 40% D 80%

N83362130005 6/4/2018

හබරකඩ මාතෘ හා ළමා සායනය ප�සංස්කරණය 

<3ම

2,000,000.00          පාෙ-�ය සභාව

පා.සභාව-

ෙහෝමාගම 1,999,698.68      100% I 100%

N83362130006 6/4/2018

ගැහැ�වල මාතෘ හා ළමා සායනය 

ප�සංස්කරණය <3ම

200,000.00             පාෙ-�ය සභාව

පා.සභාව-

ෙහෝමාගම 173,948.50         87% I 100%

N83362830007 11/19/2018

ෙහෝමාගම �Nක ෙරෝහල සඳහා 500KV .RN 

ජනක ය)තයK ලබා ^ම

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) -                      0% H 100%

N83362131001 4/10/2018

ෙකොස්ගම �සා ෙරෝහෙ� හ�= ප�කාර ඒකකය 

ඉ�<3ම (වැඩ Oම <3ම)

13,000,000.00        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ 11,815,576.67    91% I 100%

N83362141001 4/9/2018

ෙK+මÝ කා)තා ෙරෝහල සඳහා මධ�ම වා¶ 

ස�කරණ ප-ධ�ය ස්ථාපනය <3ම

24,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 24,000,000.00    100% I 100%

N83362141002 4/9/2018

ෙK+මÝ කා)තා ෙරෝහෙල6 2�කාගාරය හා 

වාQ� සංá_ණය අ��වැ@යා <3ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,947,500.00      99% I 100%

පළා� ආa_ෙ�ද ෙකොමසා�ස් 
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N83362841005 4/10/2018

පානRර �Nක ෙරෝහෙ� පව�න Laparoscope 

ය)තය වැ@�¶� <3මට අවශ� උපාංග Eල^ 

ගැTම

7,181,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 7,181,000.00      100% I 100%

N83362141003 4/10/2018

වා-ව ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 කා_යාලය 

ඉ�<3ම - අ�යර 1

20,630,961.87        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 20,630,961.87    100% I 100%

N83362141004 4/10/2018

වා-ව ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 ෙකොQඨාසෙ� 

මාවල ප[� ෙසෞඛ� Oලධා3 කා_යාලය, මහජන 

ෙසෞඛ� ප3Kෂක කා_යාලය, ෙසෞඛ� පව_ධන 

වැඩසටහ) සඳහා අවශ� ෙ-ශන ශාලාවK ස6ත 

ෙගොඩනැ¨�ලK ඉ�<3ම - අ�යර 2 20,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 16,971,650.00    85% I 100%

N83362142001 5/22/2018

ක�තර �ස්*Kකෙය6 ජනතාව ෙබෝෙනොවන 

ෙරෝග වN) �දවා ගැTම සදහා  ශා3�ක dවතා 

මධ�ස්ථානයK ඉ� <3ම - අ�යර 1

24,942,500.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 24,942,500.00    100% I 100%

N83385142002 7/30/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා 

ශා3�ක dවතා මධ�ස්ථානයK ස6ත dබ සාධන 

ෙසේවා මධ�ස්ථානයK ඉ� <3ම අ�යර 1 -  

�ටෙගො)එ�ය

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 10,000,000.00    100% I 100%

N83362142003 8/1/2018

ක�තර උ+ර මාතෘ සායනෙ� පහdක( වැ@ 

�¶� කර සංව_ධනය <3ම

2,599,999.97          පාෙ-�ය සභාව

ක�තර නගර 

සභාව 2,599,999.97      100% I 100%

N83362142004 12/5/2018

ක�තර �ස්*Kකෙය6 ජනතාව ෙබෝෙනොවන 

ෙරෝග වN) �දවා ගැTම සදහා ශා3�ක dවතා 

මධ�ස්ථානයK ඉ� <3ෙම◌් ඉඩ( මැ�( ගාස්+ 

ෙගnම

57,500.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 57,500.00           100% I 100%
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N83362143001 11/19/2018

බlඩාරගම, අ�ෙබෝ��ල, <�පැ�ලගහව�ත 

මාතෘ සායනය ඉ���ට මා_ගය, හරස් කා�ව හා 

පැ� බැ(ම ඉ�<3ම

775,000.00             පාෙ-�ය සභාව

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 772,162.75         100% I 100%

N83362844002 4/10/2018

ෙහොරණ �Nක ෙරෝහල සඳහා ඇෙසේ dද ඉව� 

<3ෙ( ශල�ක_මයට අවශ� වන Pacho 

ය)තයK ලබා ^ම

11,200,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 11,183,644.00    100% I 100%

N83362144001 4/9/2018

ෙහොරණ �Nක ෙරෝහල සඳහා නව අභ�)තර 

Rරකථන ප-ධ�ය ස්ථා�ත <3ම

7,670,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 7,668,740.46      100% I 100%

N83362149001 9/10/2018

වැNපැ)න ෙකෝ�ව�ත මාතෘ හා ළමා සායනය 

ප�සංස්කරණය <3ම

3,988,000.00          පාෙ-�ය සභාව

ම+ගම  පාෙ- 

hය සභාව 3,828,947.28      96% I 100%

N83362850001 4/10/2018

��ර �Nක ෙරෝහල සඳහා දාහකයK 

(Incinerator) ස්ථාපනය <3ම

5,202,737.50          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 5,202,737.50      100% I 100%

N83362151001 4/9/2018

�ගහතැ)න �සා ෙරෝහෙ�  ��E වාQ�ව  

නnකරණය <3ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,809,724.00      98% I 100%

N83362151002 4/10/2018

�ගහතැ)න �සා ෙරෝහෙල6 නායයාෙ( අවදානම 

ස6ත µEෙය6 µE ආරKෂණ ව�ාපෘ�ය 

�යා�මක <3ම- අ�යර 1

7,547,038.13          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 7,547,038.13      100% I 100%
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N83362151003 4/10/2018

�ගහතැ)න �සා ෙරෝහෙල6 ඉ� කරන ලද නව 

බා6ර ප�කාර ඒකකය සහ හ�= ප�කාර ඒකකය 

සඳහා වැ=<� සංá_ණයK ඉ�<3ම

8,618,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 8,618,000.00      100% I 100%

N83364151004 6/8/2018

ය¨රල ආ¶_ෙ�ද මධ�ස්ථානය ෙK)ද 

කරගOE) සකස් කරන පහතරට ෙත� ¦( 

ආද_ශක ඔd උයන ව�ාපෘ�ය

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 8% D 80%

N83362152001 4/9/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� පාN)ද�වර පාෙ-�ය  

ෙරෝහල ෙසෞඛ� පව_ධන ෙරෝහලK ෙලස 

වැ@�¶� <3ම ෙගොඩනැ¨N ඉ�<3ම

8,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,199,939.00      100% I 100%

N83362152002 4/10/2018

බRරNය ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 කා_යාලය 

ෙරෝහෙ� බා6ර ප�කාර ඒකකය බවට ප�<3ම 

සහ ��E වාQ� සංá_ණය  අ��වැ@යා <3ම

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 4,842,000.00      97% I 100%

N83364152003 6/8/2018

dව ෙගව�ත, dව ෙකත, පාර(ප�ක <+� 

ක_මා)තය හා බැx� <+� වගාව ව�ාපෘ�ය - 

පාN)ද�වර ආ¶_ෙ�ද සායන මධ�ස්ථානය

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 70,800.00           7% D 80%

N83362852004 12/24/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� පාN)ද�වර පාෙ-�ය 

ෙරෝහල ෙසෞඛ� පව_ධන ෙරෝහලK ෙලස වැ@ 

�¶� <3ම - ෙගොඩනැ¨N සඳහා අවශ� පහdක( 

සැප�ම.

1,800,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,534,407.90      85% I 100%

N83362863001 4/10/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙරෝහ� සඳහා අත�වශ� 

ෛවද� උපකරණ ලබා ^ම (ඇ��ම f)

137,892,357.90      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 136,797,227.50  99% I 100%

පළා� ආa_ෙ�ද ෙකොමසා�ස් 
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N83362163002 5/11/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙරෝහ� සහ ෙසෞඛ� 

ආයතන සඳහා CCTV පහdකම ස්ථා�ත <3ම - 

අ�යර 1

2,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,974,550.00      99% I 100%

N83362864002 4/10/2018

ෙහෝමාගම සහ අ.ස්සාෙ��ල �Nක ෙරෝහ� 

සඳහා අත�ාවශ� ශල� හා අෙන]� ෛවද� 

උපකරණ ලබා ^ම (ඇ��ම ඒ)

15,850,434.78        අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 15,792,220.50    100% I 100%

N83362864001 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙය6 ද)ත සායන සඳහා 

අත�ාවශ� වන ද)ත ෛවද� උපකරණ ලබා ^ම 

(ඇ��ම �)

2,129,800.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 1,995,250.00      94% I 100%

N83362864004 5/3/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙසෞඛ� ආයතන සඳහා 

.RNජනක ය)ත ලබා ^ම

25,614,168.50        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 25,614,168.50    100% I 100%

N83362164005 5/11/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙරෝහ� සහ ෙසෞඛ� 

ආයතන සඳහා CCTV පහdකම ස්ථා�ත <3ම - 

අ�යර 1

9,500,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 9,416,545.00      99% I 100%

N83362865001 4/10/2018

ෙහොරණ , පානRර �Nක ෙරෝහ� හා ෙK+මÝ 

කා)තා ෙරෝහල සඳහා O_.)ධන ය)ත 

(anesthetic machine) 5 K ලබා ^ම

33,214,000.00        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 33,214,000.00    100% I 100%

N83362865002 4/10/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� හ�= ප�කාර ඒකක, 

පථEක ප�කාර ඒකක සහ ෙරෝහ� වාQ� සඳහා 

ෛවද� උපකරණ Eල^ ගැTම (ඇ��ම �-01)

72,821,822.75        අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 72,133,377.25    99% I 100%
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N83362865003 4/10/2018

පානRර සහ ෙහොරණ �Nක ෙරෝහ� සඳහා 

සංවෘතක ය)ත (ventilators) ලබා ^ම

13,757,000.00        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 13,756,922.00    100% I 100%

N83362165005 5/11/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙරෝහ� සහ ෙසෞඛ� 

ආයතන සඳහා CCTV පහdකම ස්ථා�ත <3ම - 

අ�යර 1

2,068,850.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,068,850.00      100% I 100%

N83362165006 5/11/2018

ක�තර �ස්*Kකෙය6 ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා3 

කා_යාල යටෙ� පව�න මාතෘ හා ළමා සායන 

ප�සංස්කරණය <3ම (ර�ම�ෙගොඩ, 

ෙගෝනෙපොල, n�යෙගොඩ, ෙබෝතෙ�ගම, ඕම�ත, 

ෙ_�කාන, පහල ෙහෙවස්ස, �යක©ව, 

ෙපො]�.ට, �වනපලාන)
23,110,412.50        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 20,649,867.66    89% I 100%

N83362865007 12/24/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� හ�= ප�කාර ඒකක සහ 

ෙරෝහ� වාQ� සඳහා ෛවද� උපකරණ Eල^ 

ගැTම ( 75 Bed Side lockers)

2,608,500.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%

N83362862001 5/12/2018

Provide automatic blood pressure 

monitor for selected places in the western 

province

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 4,711,200.00      94% I 100%

E85362802001 3/30/2018

Purchasing a Double cab for MOH office 

Katana

8,390,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 8,390,000.00      100% A 10%

E85362803001 3/30/2018

Purchasing a Double cab for MOH  

office Negombo

8,390,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 8,390,000.00      100% B 35%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ
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G85362506002 4/3/2018

Providing Bailing Machine for 

Attanagalla PS

600,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ -                      0% B 35%

E85362806001 3/30/2018

Purchasing a Thrweel for MOH office 

Attanagalla

790,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 790,000.00         100% A 10%

N85362806003 12/21/2018

Strengthing the theater faci lities in base 

and above hospitals in Gampaha district 

(BH Wathupitiwala Operation theater 

Lamp (1))

2,873,792.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 2,873,792.00      100% O 0%

E85362807001 3/30/2018

Purchasing a Thrweel for MOH office 

Gampaha

790,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 790,000.00         100% A 10%

E85362821002 3/29/2018

Purchaing of a Passenger Van(High roof, 

15 seat) for Planning Unit at  RDHS 

Office

9,275,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 9,275,000.00      100% A 10%

F85362821001 3/29/2018

Provision of Office furniture for the 

Planning Unit at RDHS Office 

(Executive Table (1)/ File Cupboard (3)/ 

File rack (1)

130,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% H 100%

E85362522001 4/3/2018

Providing three Tractors for Kotikawatte 

PS

5,580,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 5,151,000.00      92% I 100%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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E85362822002 7/19/2018

Purchasing  of three wheeler  for MOH 

Kolonnawa

790,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 790,000.00         100% O 0%

N85362122003 7/20/2018

Renovation of MOH office Kolonnawa

1,597,804.35          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 1,519,770.06      95% I 100%

N85362124001 7/20/2018

Renovation of MOH office Kaduwela

2,130,583.62          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 1,812,945.10      85% H 100%

N85362125001 3/29/2018

Renovation of Godigamuwa Clinic at 

MOH Maharagama

426,653.80             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 426,653.80         100% D 80%

N85362129001 3/29/2018

Construction of a outside toilet with a 

commode for antenatal mothers in 

Werahera Clinic at MOH Boralesgamuwa

295,012.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 295,012.00         100% D 80%

N85362129002 11/13/2018

Improvement of sanitory facilities for 

    kitchen at DH Piliyandala

164,454.10             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 164,454.10         100% O 0%

N85362930001 3/29/2018

Conduct awareness programme on 

Prevention of substance abuse for health 

staff at BH Homagama

15,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 12,250.00           82% I 100%
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N85362830002 12/25/2018

Provision of Surgical equipments for 

ETU at BH Homagama (Diathermy 

machine with cart (BH Homagama-2)/ 

Argon Plasma Diathamy system with 

cart (BH Homagama)) 8,028,074.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 5,960,000.00      74% O 0%

N85362131002 11/13/2018

Roof renovation of Miriswaththa clinic 

    building at MOH Hanwella

637,808.40             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 637,808.40         100% O 0%

N85362841001 4/11/2018

Purchasing surgical Equipment for KMH 

Hospitals in Kalutara district

12,971,602.50        අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 12,370,152.50    95% B 35%

G85362842005 4/11/2018

Purchasing tools &amp; equipment for 

Bio Medical Unit  in Kalutara district

5,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 4,950,255.73      99% C 60%

E85362842001 3/30/2018

Purchase 16 seater passenger Van for 

RDHS Office

9,275,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% A 10%

N85362942003 3/30/2018

Conduct programm for Staff capacity 

building in Kalutara RDHS area

1,144,570.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,123,440.00      98% D 80%

N85362842004 3/30/2018

Purchasing Motor bikes for technical 

staff in Bio Medical Unit in Kalutara 

RDHS area

803,100.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 803,100.00         100% A 10%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ
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G85362543001 4/3/2018

Providing Bob Cat Machine 

Bandaragama PS

5,250,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 5,250,000.00      100% I 100%

N85362844002 3/30/2018

Purchasing Three weelers for RMSD in 

Kalutara RDHS area

790,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 790,000.00         100% A 10%

N85362944003 7/22/2018

Improvement of BH Horana

1,099,070.44          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 744,280.50         68% C 60%

G85362552001 4/3/2018

Providing Bob Cat Machine 

Palindanuwara PS

5,250,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 5,665,000.00      108% B 35%

N85362553001 4/3/2018

Providing two Tractors for newly created 

Millaniya PS

3,720,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 3,434,000.00      92% I 100%

G85362553002 4/3/2018

Providing five Hand Craft for Millaniya 

191,250.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 190,000.00         99% I 100%

N85362963005 3/30/2018

Conduction of review on well women 

performance  in Gampaha District

17,250.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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N85362963006 3/30/2018

Conduct   awareness programme on 

notification through 816 A and soft copy 

through e mails  in Gampaha District

86,250.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 85,500.00           99% I 100%

N85362963007 3/30/2018

Conduct   awareness programme on 

defalted case management of TB  in 

Gampaha District

13,745.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 13,475.00           98% I 100%

N85362963008 3/30/2018

Conduction of Annual Pre EPI Review  

in Gampaha District

24,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 24,500.00           100% I 100%

N85362963009 3/30/2018

Conduct EPI training programme for 

Health Staff  in Gampaha District

66,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 66,000.00           100% I 100%

N85362963010 3/30/2018

Conduction of training programme for 

annual drug estimation

27,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 27,500.00           100% I 100%

N85362963011 3/30/2018

Conduction of Leptospirisis Review  in 

Gampaha District

18,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 18,000.00           100% I 100%

N85362963012 3/30/2018

Conduction of Training program on 

Integrated vector management for PHI, 

Entomological offices and PHFO  in 

Gampaha District

20,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 19,600.00           98% I 100%
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N85362963013 3/30/2018

Conduction of Training program on 

maintenance of fogging machines for 

SMO  in Gampaha District

30,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 29,400.00           98% I 100%

N85362963014 3/30/2018

Conduction of Awareness Programme 

for owners of food handling 

establishments  in Gampaha District

54,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 54,000.00           100% I 100%

N85362963015 3/30/2018

Printing food safety booklet for garding  

of food handling establishments  in 

Gampaha District

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 199,940.00         100% D 80%

N85362963016 3/30/2018

Conduct food review program for PHI  

in Gampaha District

44,125.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%

N85362963017 3/30/2018

Printing IEC material on Filaria for 

Gampaha District

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 199,930.00         100% I 100%

N85362963019 3/30/2018

Conduction of ICNO Review  in 

Gampaha District

14,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 14,361.00           99% I 100%

N85362963020 3/30/2018

Printing of IEC materia l on NCD for 

Gampaha District 

400,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 399,600.00         100% I 100%

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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N85362963021 3/30/2018

Conducting district  review meeting on 

NCD in Gampaha District 

79,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 79,500.00           100% I 100%

N85362963022 3/30/2018

Conduction of Awareness programme on 

NCD in Gampaha District 

48,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 48,000.00           100% I 100%

N85362963023 3/30/2018

Conduction of multi steering committee 

meeting on NCD in Gampaha District 

16,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 16,500.00           100% I 100%

N85362963024 3/30/2018

Recreational Activities for mental health 

unit - Kalagedihena &amp; 

Minuwangoda 

120,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 113,660.00         95% H 100%

N85362963025 3/30/2018

Conduct Mental health review in 

Gampaha District 

51,750.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 51,750.00           100% I 100%

N85362963026 3/30/2018

Conduct awareness program for primary 

school teachers on common mental issues 

among children in Gampaha District 

90,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%

N85362963027 3/30/2018

Conduct awareness program for health 

staff on common mental issues in 

Gampaha District 

17,250.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 17,250.00           100% I 100%

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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N85362963028 3/30/2018

Conducting oral health promotion 

programmes for early childhood teachers 

in Gampaha District 

61,100.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 61,100.00           100% I 100%

N85362963029 3/30/2018

In-service training programme for Denta l 

surgeons in Gampaha District 

34,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 34,000.00           100% I 100%

N85362963030 3/30/2018

In-service training programme for SDT 

&amp; SD Assistants in Gampaha 

District 

45,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 40,100.00           89% I 100%

N85362963031 3/30/2018

Conduct awareness programme on health 

care risk assesment for MOH in 

Gampaha District 

15,750.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 15,750.00           100% I 100%

N85362963032 3/30/2018

Conduct awareness programme on health 

care risk assesment and occupational 

health and safety for PHI in Gampaha 

District 

15,750.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 15,750.00           100% I 100%

N85362963033 3/30/2018

Conduct Wokshop on waste 

management for ICNO  in Gampaha 

District 

10,350.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 10,325.00           100% I 100%

G85362863034 3/30/2018

Purchasing of Equipments for HLCs in 

Gampaha District Consumable  BP 

Apparatus (18)/ Bathroom scale (10)/ 

Height Measuring tape* (10)/ 

339,020.00             Oෙයෝජ� පධාන ෙ�ක( 100% B 35%පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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G85362863035 3/30/2018

Provision of Equipment for Hospital 

laboratoris ( 2 labs in 2017) in Gampaha 

District (Semi automated biochemistry 

analyzer (2)/ / Bloodgas analyzer (1) / 

Labouratory autoclave (1)/ Laouratory 

incubator (1)
1,611,350.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,571,750.00      98% B 35%

G85362863036 3/30/2018

Provision of medical equipment for 

dental clinics in Gampaha District 

(Compleated Dental chair with inbuilt 

light cure and cavitrons  (1)/ Micro motor 

unit  (5)/ Mobile dental chair with 

portable light &amp; stool (4)/ Mini 
2,757,575.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 2,757,575.00      100% B 35%

G85362863037 3/30/2018

Provision of medical Equipments for 

ETUU in Gampaha District (Nebulizer 

(Heavy Duty) (13)/ ECG Machine (6)/ 

Adult sucker - Double jar (3)/ BP 

Apparatus (10)/ Oxygen cylinder (5)/ 

Oxygen regulator with flow meter (top 
6,487,334.75          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 6,344,659.75      98% B 35%

G85362863038 3/30/2018

Provision of Medical Equipment for Base 

Hospitals in Gampaha District  

Diathermy mechine (1) / Slit lamp(1)

1,791,610.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,791,610.00      100% B 35%

G85362863039 3/30/2018

Provision of Medical Equipment for 

DGHs in Gampaha District (BP 

Apperaters (10)/ Diathemy (1)/ Infusion 

pump (4)/ Miniautoclave vertical (3)/  / 

Hand held doppler (1)/ X ray illuminator 

(2)
1,948,800.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,934,300.00      99% B 35%

G85362863040 3/30/2018

Procurement of Spare parts for medical 

equipment in Gampaha District 

1,500,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,500,000.00      100% I 100%

F85362863041 3/30/2018

Purchasing of furniture  for HLCs in 

Gampaha district ( 6 Office table and 

chair/ 10 Visitors arm chair(Airport 

chair)/ 2 Glass cupboard/ 10 Steel 

cupboard/ 1 Laptop computer/ 1 Desktop 

computer with printer)
746,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 703,893.00         94% B 35%
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F85362863042 3/30/2018

Provide equipment to occupatonal health 

unit in Gampaha District (1 Office table 

and chair/ 1  Laptop computer/ 1 

Desktop computer and printer/ 1 

Scanner/ 1 stand fan/ 14 paddle bin/ 1 

digital camera)
404,500.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 226,712.50         56% B 35%

N85362863043 3/30/2018

Provision of supporting medical 

equipment / furniture for ETUU in 

Gampaha District (Emergancy trolly (1)/ 

Patient trolly (4)/ Drug trolly with glass 

(2)/  Examination Bed (2) 221,575.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% B 35%

F85362863045 4/2/2018

Purchasing of computers 

(Laptop/Desktop) , printers &amp; 

Accessories(sets) for medical record 

rooms in Gampaha district (Desktop 

computers (8)/ Laptop computers (3)/ 

Printers (5))
1,250,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,228,672.00      98% A 10%

F85362863046 4/2/2018

Purchasing of office equipments for 

hospitals in Gampaha district (Computer 

Table &amp; Chair (sets) (12)/ File rack 

(30)/ Office table and chair set (10)/ Steel 

cupboard (18)/ Glass cupboard (8)/ 

Visitors chair (30))
1,614,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,478,950.60      92% B 35%

F85362863047 4/2/2018

Provision of  IT related equipments for 

major hospitals in Gampaha district 

(Desktop Computers with UPS (3)/ 

Laptop computer (5)/ Photocopy 

Machine (4)/ Laser printer (6)/ Fax 

machine (5)/ Scanner (4))
2,050,000.00          Oෙයෝජ� පධාන ෙ�ක( 

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,041,387.00      51% O 0%

F85362863048 4/2/2018

Provision of equipment for quality 

management units at major hospitals in 

Gampaha district (LED TV (5)/ 

Multimedia projector (6)/ Public 

addressing system (5)/ Glass cupboards 

(2)/ Table &amp; Chair (sets) (3)/ Digita l 
939,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 36,395.50           4% A 10%

F85362863049 4/2/2018

Provision of Landscaping equipment for 

keep atractive environment at  hospitals 

in Gampaha district (5 Grass cutting 

machines-Bush cutter)

305,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 302,132.45         99% I 100%

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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F85362863050 4/2/2018

Provide equipment for divisional 

hospitals in Gampaha district (Ceiling 

Fan (10)/ Stand Fan (20)/ Table Fan (20)

400,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 397,322.45         99% I 100%

F85362863051 4/2/2018

 Provision of hospital furnitures for 

hospital wards in Gampaha district 

(Instrument trolly (5)/ Saline stand (15)/ 

Screen for beds (10)/ Spinal Board (2)/ 

Wheel chair (7)) 580,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 541,056.25         93% B 35%

N85362963052 4/2/2018

Conduct training programme on  e-

IMMR to refresh knowledge for 

gampaha district health staff

13,325.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 13,325.00           100% I 100%

N85362963053 4/2/2018

Conduct  training programm on IT for 

health staff at Gampaha RDHS area

44,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 44,000.00           100% I 100%

N85362963054 4/2/2018

Conduct training programme on Quality 

Assuarance Programme in Gampaha 

district 

86,250.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 64,200.00           74% D 80%

N85362963055 4/2/2018

Conduction of workshop on proper 

handling of oxygen regulators for 

Gampaha district health staff

11,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 11,000.00           100% I 100%

G85362863057 4/2/2018

Strengthing the theater faci lities in base 

and above hospitals in Gampaha district 

(Eye operating table (1)/ 

Rhinolaringascope for DGH Gampaha 

(1)/ Operation theater Lamp (1)) 12,225,501.00        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 12,225,501.00    100% B 35%
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G85362863058 4/2/2018

Purchasing of biomedical equipment for 

major hospitals in Gampaha district 

Infent incubator (1)/ Nebulizer (Heavy 

Duty) (5)

1,060,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,060,000.00      100% B 35%

G85362863001 3/30/2018

Purchase of agreed package of 

equipments (Sets) (Adult weighing scale-

beam type (4)/ BP Apparatus (10)/ Infant 

beam balance with sliding weights (10)/ 

Length measuring board (Microcopies) 

(10)/ Measuring tape (10)/ Mobile 
1,194,868.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 1,194,868.00      100% B 35%

G85362863002 3/30/2018

Purchasing of Medical Equipments on 

CEMOC (Multipara monitors (2)/ CTG 

Machine (4)/ Syringe pump (5)/ Spot 

lamp (5)/ Adult sucker - Double jar (3)) 

for Gampaha District 2,212,952.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 2,013,427.00      91% B 35%

G85362863003 3/30/2018

Purchasing of equipments for theater BH 

B  Anasthatic work station (1))

6,167,300.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 6,167,300.00      100% B 35%

G85362863004 3/30/2018

SStrengthening of Newborn care in 

Gampaha District (Double Phototherapy 

units (1)/ Single Phototherapy unit (1)/ 

Infant Incubator (1)

1,829,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% B 35%

N85362863059 8/1/2018

Purchasing a Double cab for Gampaha 

RDHS (RE Unit) office 

8,390,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 8,390,000.00      100% O 0%

F85362863063 12/21/2018

Improvement of Conference facilities in 

auditorium at RDHS Gampaha

20,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 20,000.00           100% O 0%

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අධ�Kෂ - ග(පහ
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G85362863060 10/9/2018

Purchasing of Equipments for HLCs in 

Gampaha District (Consumable (Glucose 

strip) (50,000) , Consumable(Cholesterole 

strip) (20,000)/ Lancets (50,000))

6,650,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 6,639,975.00      100% O 0%

N85362963062 12/4/2018

Conduct progress review on public health 

activities in Negambo MOH

15,675.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 12,250.00           78% O 0%

N85362963061 11/13/2018

In-Service training programme for 

nurseses &amp; laboures in dental clinics 

in Gampaha District

13,900.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 13,900.00           100% O 0%

E85362863064 12/25/2018

 Purchasing a lorry for Threeposa 

transport at Gampaha District

8,177,500.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 8,177,500.00      100% O 0%

E85362864043 3/29/2018

Purchaing of  double cabs for MOH 

Rathmalana(1) &amp; MOH Padukka(1)  

 , Dental Unit at RDHS Colombo(1)

25,170,000.00        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 25,170,000.00    100% A 10%

G85362864037 3/29/2018

Purchasing of FP equipment for existing 

FP clinics For all MOH Area in 

Colombo District (6 Instrument trolly, 7 

Bed side screen, 6 spot lamp)

367,437.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 367,437.00         100% B 35%

G85362864038 3/29/2018

Purchasing of medical equipment for 

MOH/MCH clinics (25 BP Apparatus) 

for health institutions in Co lombo 

RDHS area

287,500.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 287,500.00         100% B 35%
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G85362864039 3/29/2018

Purchasing of equipment for 

Entomological Unit (1 A/C machine, , 4 

Arm chairs (Non rotatablr/cushioned))

121,440.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 121,440.00         100% H 100%

G85362864040 3/29/2018

Provision of Surgical Equipment for 

ETU at BH Homagama,DH 

Piliyandala,DH Aturugiriya , BH 

Avissawella,DH Wetara &amp; DH 

Maligawatta ( Infusion pump (BH 

Homagama-18)/ Syringe pump
18,864,507.25        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 18,098,574.00    96% B 35%

G85362864041 3/29/2018

Provision  of spare parts for BME Unit 

in Colombo RDHS area

3,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 64% H 100%

G85362864042 3/29/2018

Provision of  medical equipments for 

dental clinics in Colombo RDHS area 

(Complete Dental Chair unit( Dental 

chair, Stool &amp; examination 

light)(Dental Unit - 5, BH Awissawella - 

1)/ Cavitron Machine (5)/ Micro Motor 
5,889,775.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 5,119,775.00      87% B 35%

N85362164001 3/29/2018

Essential Renovations in HLCs  in 

Colombo RDHS area

150,736.95             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 150,736.95         100% D 80%

N85362964002 3/29/2018

Conduct training Programm for Pre 

School Teachers on IYCF in Colombo 

RDHS area

194,955.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 194,955.00         100% I 100%

N85362964003 3/29/2018

Conduct awareness Programme for 

newly married couples at MOH Level   in 

Colombo RDHS area

540,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 413,075.00         76% D 80%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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N85362964004 3/29/2018

Conduct district review on Mother 

Supportive Groups  in Colombo RDHS 

area

19,875.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 19,875.00           100% I 100%

N85362964005 3/29/2018

Conduct district  Maternal Mortality  

review (one day)  in Colombo RDHS area

22,050.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 22,050.00           100% I 100%

N85362964006 3/29/2018

Conduct district  Well women Review  

(one days)  in Colombo RDHS area

125,250.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 125,250.00         100% H 100%

N85362964007 3/29/2018

Conduct review workshop for 

supervising staff  -PHNS  in Co lombo 

RDHS area

9,000.00                 පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 9,000.00             100% I 100%

N85362964008 3/29/2018

Conduct SPHM review workshop/ 

supervision training  in Co lombo RDHS 

area

9,000.00                 පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 9,000.00             100% I 100%

N85362964009 3/29/2018

Conduct a workshop for Programme 

Planning Assistants   in Co lombo RDHS 

area

18,200.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 18,200.00           100% I 100%

N85362964010 3/29/2018

Conduct  team  Supervision Programme  

in Colombo RDHS area

73,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 73,500.00           100% D 80%
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N85362964011 3/29/2018

Conduct awareness Programme for 

PHNS/ICNO/NOO in Hospitals  in 

Colombo RDHS area

19,600.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%

N85362964012 3/29/2018

Conduct training workshop  for  MOOH  

in Colombo RDHS area

36,750.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 36,750.00           100% H 100%

N85362964014 3/29/2018

Conduct training workshop   for  PHM  

in Colombo RDHS area

82,320.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 88,200.00           107% H 100%

N85362964013 3/29/2018

Conduct training workshop   for  SPHM  

in Colombo RDHS area

12,250.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 12,250.00           100% I 100%

N85362964015 3/29/2018

Conduct PHI Supervision in MOH  in 

Colombo RDHS area

102,775.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 102,775.00         100% H 100%

N85362964016 3/29/2018

Conduct Bi Annual Review Meeting for 

SPHII  in Colombo RDHS area

18,650.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 18,650.00           100% H 100%

N85362964017 3/29/2018

Conduct annual follow up programme 

(Expanded Programme) on 

Immunization ( EPI)-District and 

National  in Colombo RDHS area

42,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 41,430.00           99% D 80%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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N85362964018 3/29/2018

Conduct awareness programme  on STD 

for school children in Colombo RDHS 

area

33,510.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 33,510.00           100% I 100%

N85362964019 3/29/2018

Conduct follow up programme  on 

Tuberculosis to Control TB in Colombo 

RDHS area

22,600.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%

N85362964020 3/29/2018

Conduct MOOH Review meeting in 

Colombo RDHS area

51,450.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 38,005.00           74% D 80%

N85362964021 3/29/2018

Celebration of special days (two 

programme per MOH area) in Colombo 

RDHS area

300,000.00             Oෙයෝජ� පධාන ෙ�ක( 

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 269,825.00         90% H 100%

N85362964022 3/29/2018

Conduct NCD prevention programm for 

Public one programme per MOH area in 

Colombo RDHS area

150,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 120,000.00         80% H 100%

N85362964023 3/29/2018

Conduct acute NCD prevention activities 

(one  programme per MOH area) in 

Colombo RDHS area

150,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 120,000.00         80% H 100%

N85362964024 3/29/2018

Conduct NCD training programme for 

Medical Officers – (MOH, 

AMOH,MOOs) in Colombo RDHS area

60,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 56,700.00           95% H 100%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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N85362964025 3/29/2018

Conduct NCD training programme for 

PHI in Colombo RDHS area

30,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 30,000.00           100% H 100%

N85362964026 3/29/2018

Conduct NCD training programme for 

PHM in Colombo RDHS area

90,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 90,000.00           100% H 100%

N85362964027 3/29/2018

Conduct awareness programme on 

World Oral Health Day in Colombo 

RDHS area

33,800.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 33,800.00           100% I 100%

N85362964028 3/29/2018

Conduct Awareness programme to 

improve the mental well being among 

consumers and cares of the Mental care 

Units in Colombo RDHS area

15,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 15,000.00           100% I 100%

N85362964029 3/29/2018

Conduct District Mental Health  Review 

meeting for MO(MH) &amp; MOH in 

Colombo RDHS area

15,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 15,000.00           100% D 80%

N85362964030 3/29/2018

Conduct Capacity building programme 

for  Health staff in Colombo RDHS area

43,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 43,500.00           100% H 100%

N85362964031 3/29/2018

Conduct review  meeting for School 

Dental Therapists in Colombo RDHS 

area

30,343.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ
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N85362964032 3/29/2018

Conduct review meeting for Dental 

Surgeons in Colombo RDHS area

24,500.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 22,455.00           92% D 80%

N85362964033 3/29/2018

Conduct training Programme for Denta l 

Assistants in Colombo RDHS area

28,200.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 28,200.00           100% D 80%

N85362964034 3/29/2018

Conduct training programme for Denta l 

surgeons in Colombo RDHS area

62,400.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 57,550.00           92% D 80%

N85362964035 3/29/2018

 Conduct training Programme for Schoo l 

Dental Therapists in Colombo RDHS 

area

82,400.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 70,150.00           85% D 80%

N85362964036 3/29/2018

Conduct awareness programme on 

World Head and Neck  Day in Colombo 

RDHS area

33,790.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 33,790.00           100% I 100%

N85362964044 7/19/2018

Conduct awarenes programmes for 

mothers with infants on child nutrition in 

Colombo RDHS area

180,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 175,000.00         97% H 100%

G85362864047 7/19/2018

Purchasing Lancets for Colombo RDHS 

area

52,780.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 52,780.00           100% H 100%
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N85362964049 7/20/2018

Name boards for Divisional Hospitals 

,RMSD  and Field Officers in Colombo 

RDHS area

979,361.03             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 979,361.03         100% H 100%

F85362864051 7/20/2018

Provision of equipments  for the NCD 

Unit at  RDHS Office          *Digital 

Camera - 1      *Tablet  - 2

127,395.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 127,395.00         100% H 100%

N85362964053 7/20/2018

Training Programme for Public Health 

Inspectors  in Colombo RDHS area

35,400.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 35,400.00           100% D 80%

N85362964055 7/20/2018

Awareness programme on Leptospirosis 

in selected MOH areas  in Colombo 

RDHS area

35,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 35,000.00           100% H 100%

N85362864057 7/20/2018

Provision of Non medical equipments for 

Hospitals in Colombo District (Bed side 

screen - 10, Dresing trolly - 3, Drugs 

trolly - 9 , Patient trolly - 5, Celling fans - 

46, Plastic chairs (without arm) - 80) 953,540.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 953,539.84         100% H 100%

G85362864046 7/19/2018

Purchasing  Glucostrips for Colombo 

RDHS area

450,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 434,800.01         97% H 100%

N85362964050 7/20/2018

NCD prevention  programme for  

Government servants, private factory 

workers &amp; Religious Personals in 

Colombo RDHS area

84,062.50               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 84,062.50           100% D 80%
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N85362864052 7/20/2018

Provision of medical equipments for BH 

Avissawella  ,BH Homagama and Dental 

Unit (Anesthesia work 

station(Avissawella)/  X – Ray 

Illuminators(Avissawella-5 , Homagama -

1)/ Portable Ventilator(Homagama)/ 
9,198,975.00          අමා.ෙ�. 92% B 35%

N85362964054 7/20/2018

Training programme for Saukya Karya 

Sahayaka (Dengue Control)  in Colombo 

RDHS area

44,100.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 44,100.00           100% I 100%

N85362864056 7/20/2018

Provision of Non medical equipments for 

MOH Offices in Colombo District 

(Desktop computer - 4 

(Gothatuwa,Kesbawa,Egoda uyana, 

RMSD))/ (Fax machine - 4 

(Gothatuwa,Kesbawa,Egoda uyana, 
1,495,945.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,476,745.00      99% H 100%

N85362864058 7/20/2018

Purchasing of Weighing Scales (with 

BMI &amp; Body composition monitor) 

for existing HLC s and MOH s in 

Colombo District (49 Nos)

1,803,200.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 1,803,200.00      100% B 35%

N85362965023 4/11/2018

Conduct awareness programme for 

School children/community  regarding 

Rabies in Kalutara district

180,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 180,000.00         100% H 100%

F85362865022 4/11/2018

Provide equipment for health institutions 

in Kalutara district for  quality practicing 

1,078,692.50          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,004,733.13      93% C 60%

N85362865018 4/5/2018

Purchase equipment for HLCs  in 

Kalutara district

5,000,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 4,997,750.00      100% D 80%

පළා� ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ
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N85362865019 4/5/2018

Purchase IT Equipment for Health 

institutions in Ka lutara district

3,278,690.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 3,247,918.44      99% C 60%

N85362865020 4/5/2018

purchase Non Medical Equipment for 

Divisional Hospitals

7,643,018.30          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% C 60%

N85362865021 4/5/2018

Purchasing of non medical equipment for 

MOH Offices  in Kalutara district

5,528,249.10          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 5,423,309.10      98% C 60%

E85362865001 3/30/2018

Purchase Double Cabs for MOH 

Palindanuwara, MOH Walallawitta

16,780,000.00        පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 16,780,000.00    100% A 10%

E85362865003 3/30/2018

Purchasing Lorry for Oxygen transport 

in Kalutara RDHS area

7,914,500.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 7,914,500.00      100% A 10%

F85362865004 3/30/2018

Purchase photocopy Machine for Health 

Institutions  in Ka lutara RDHS area

1,975,412.50          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,083,500.00      55% D 80%

N85362965005 3/30/2018

Conduct Prevention programm on  

Communicable Diseases in Kalutara 

RDHS area ( Awareness 

Program,Training Program,Printing etc)

489,040.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 489,040.00         100% H 100%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ
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N85362965006 3/30/2018

Conduct TB Screening programme for 

estate people &amp; other risk people in 

Kalutara RDHS area

500,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 500,000.00         100% H 100%

N85362965007 3/30/2018

Conduct awareness programme on 

Leptospirosis for farmers in Ka lutara 

RDHS area

210,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 210,000.00         100% H 100%

N85362965008 3/30/2018

Conduct Skin Clinics/ awareness 

Programme in Kalutara RDHS area

164,182.20             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ක�තර 164,182.20         100% D 80%

N85362965009 3/30/2018

Conduct HLCs Review Programme in 

Kalutara RDHS area

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% D 80%

N85362965010 3/30/2018

Conduct Physical Activity Improvement 

Programm (Vollyball ,Badminton 

,Swimming, aerobic,... etc) in Kalutara 

RDHS area

640,200.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 640,020.00         100% D 80%

N85362965012 3/30/2018

Commemorate important health days 

(Diabetic day, Mental health day, rabies 

day,  etc) in Kalutara RDHS area

1,323,708.75          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,252,958.75      95% B 35%

N85362965013 3/30/2018

Conduct training, Awareness &amp; 

Review programme regarding Mental 

Health in Kalutara RDHS area

991,875.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 991,875.00         100% H 100%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ
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N85362965014 3/30/2018

Conduct awareness programme for 

Pharmacy owners   in Kalutara RDHS 

area

200,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 200,000.00         100% I 100%

N85362965015 3/30/2018

Conduct awareness programm for food 

handlers  in Kalutara RDHS area

400,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 400,000.00         100% D 80%

N85362965016 3/30/2018

Conduct training programme on Quality 

and Safety  in Kalutara RDHS area

239,865.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 239,865.00         100% D 80%

N85362965017 3/30/2018

Conduct productivity programs and 

Evaluations in Kalutara RDHS area

338,555.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 338,555.00         100% D 80%

N85362965011 3/30/2018

Conduct awareness programme for 

Elderly clubs &amp; Community leaders 

regarding NCDs in Kalutara RDHS area

189,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 189,000.00         100% D 80%

N85362965026 7/22/2018

Awareness programm for unmarried 

Youth in Kalutara RDHS area

40,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% H 100%

N85362965025 7/22/2018

Printing Health Bulletin, Magazine 

&amp; other formats in Kalutara RDHS 

area

660,950.50             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 660,950.50         100% C 60%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - කඵ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N85362965027 7/22/2018

Awareness programm for food raid in 

Kalutara RDHS area

122,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 122,000.00         100% B 35%

N85362865029 7/31/2018

Improvement of Dental Services in 

Kalutara RDHS area

1,783,367.50          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 1,783,367.50      100% D 80%

N85362865030 7/31/2018

Purchasing Dental Equipment for dental 

units in Kalutara RDHS area

3,700,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 2,454,100.00      66% O 0%

N85362865031 12/24/2018

Purchase Three wheels for MOH 

Ingiriya, MOH Millaniya MOH 

Dodangoda, walallawita

3,160,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 3,160,000.00      100% O 0%

F85362862001 4/3/2018

Purchasing necessary equipment for 

PDHS  Office    ( 03 laptop for Planning 

unit, Epidemiology Unit, Dental Unit)  , 

01 multi-media,   01 camera, 01 collar 

mike  for  planning unit ) 380,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 380,000.00         100% D 80%

G85362862002 4/3/2018

Purchasing of Dental Consumables  

&amp; materials  for dental units at 

PDHS level (100)

500,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 456,500.00         91% B 35%

N85362962003 4/3/2018

Conduct Social Marketing Programme to 

enhance participation  for HLCs in 

western province (Social marketing 

programme to promote health in five 

areas (1) control of Dengue (2) HIV/STD 

prevention (3) control of NCD (4) 
2,234,400.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ 2,029,331.70      91% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N85362962004 4/3/2018

Conducting review meetings for 

Provincial planning , Non 

Communicable, NCDs, Dental , 

Productivity, Waste Management, MCH, 

Mental Health at PDHS level 120,000.00             Oෙයෝජ� පධාන ෙ�ක( 

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 62,326.00           52% D 80%

N85362962005 4/3/2018

Conduct capacity Building program for 

Dental Health Workers at PDHS level

250,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 91% B 35%

N85362962006 4/3/2018

Printing leaflets and booklets  on  dental 

Health care at PDHS level

250,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 204,000.00         82% I 100%

N85362962008 8/1/2018

Conduct Foreign Training 

Programme for Gampaha District 

Health Staff.

2,166,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 2,166,000.00      100% O 0%

N85362962007 8/1/2018

Conduct Foreign Training 

Programme for kalutara District

Health Staff.

2,162,214.96          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 2,162,214.96      100% B 35%

N85362962009 8/1/2018

Conduct Foreign Training 

Programme for Colombo District 

Health Staff.

2,165,000.00          පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 2,164,999.94      100% C 60%

N85362862010 12/21/2018

Provide office equipments to  PDHS 

office, MOH offices and ministry to 

facilitate the office staff to monitor and 

evaluate the projects

5,390,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ෙසෞඛ� 

ෙසේවා අධ�Kෂ 4,956,180.00      92% O 0%

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87362401500 4/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා සTපාරKෂක උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 498,680.00         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

F87385801501 4/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 193,700.00         97% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

F87385801502 5/15/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 298,000.00         99% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

F87385801503 8/23/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

850,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 849,695.08         100% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N87362401504 12/11/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා සTපාරKෂක පහdක( ලබා ^ම

75,000.00               අමා.ෙ�. 98% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

F87385801505 10/23/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 296,799.00         99% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

F87385801506 12/31/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

32,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය -                      0% O 0%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �[ල��ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385802500 1/24/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 49,969.20           100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N87385802501 5/2/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 399,538.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87385802502 5/2/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,000.00           99% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N87385802503 7/4/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 499,240.00         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

F87362802504 9/5/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කටාන 

ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා� කා_යාලයට ම���@යා 

ය)තයK හා �ර ෙර-දK ලබා ^ම

90,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 90,000.00           100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F87385802505 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 999,946.00         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

H87362402506 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� හ�ස්ච)දDර 

ග(මානෙ�  අ© ආදාය( ලාÞ ප[� සඳහා 

සTපාරKෂක පහdක( ලබා ^ම

115,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 115,000.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87385902507 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI ෙජ�ේෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dබසාධනය හා ආධ�ා�Eක 

සංව_ධනය උෙදසා වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

F87385802508 10/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 299,382.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N87385803500 5/17/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

සදාචාරව_ධන මරණාධාර හා dභසාධක සE�යට 

උපකරණ ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 34,500.00           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

F87385803501 9/12/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

10,000.00               අමා.ෙ�. 95% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

F87385803503 12/13/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

85,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 84,387.80           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87362404500 3/5/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා සTපාරKෂක පහdක(  ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 99,720.00           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F87385804501 5/2/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 299,710.00         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ�-�ග�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385804502 5/17/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 99,724.00           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F87385804503 10/20/2018

E�ව)ෙගොඩ   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 49,606.00           99% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

H87362405500 2/20/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ©  ආදාය( ලාÞ 

ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 88,550.00           89% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F87385805501 5/8/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 299,704.20         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F87385805502 9/13/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

අෙ²Dස්ස, ද�ෙගො�ල �6� ද�ෙගො�ල  

අවලංගල�ාධාර හා dභසාධක සE�ය  සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

37,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 37,418.39           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385805503 10/20/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 249,430.86         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

F87385806500 3/5/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

220,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 220,000.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87362406501 3/5/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ©  ආදාය( 

ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 499,800.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

F87385806502 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයා�දංI 

අවමංගල�ාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 200,000.00         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F87385806503 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 500,000.00         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

F87385806504 4/11/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F87385806505 5/8/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 399,788.20         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

S87385906506 6/25/2018

අ�තනග�ල  පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

ආබා ත D-ගලg)  සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� 

පාඨමාලාවK  පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�. 94% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F87385806507 10/20/2018

අ�තනග�ල   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 99,376.10           99% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385907501 9/13/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ මාන=ක  පව_ධනය තහ[� 

<3ම උෙදසා වැඩසටහනK �යා�මක <3ම

28,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 27,000.00           96% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F87385807502 10/20/2018

ග(පහ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 99,166.00           99% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N87385807503 10/29/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ග(පහ 

ඉ��ෙගොඩ, පරක)ෙදOය මරණාධාර හා 

dභසාධක සE�යට උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 49,885.00           100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F87385808500 3/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා  උපකරණ 

ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 700,000.00         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385808501 4/10/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක  සE� සඳහා  උපකරණ  

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,643.33           100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F87385808502 4/11/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 119,415.67         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N87385808503 7/2/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 499,875.00         100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385808504 8/7/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 999,484.48         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H87362409500 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ©  ආදාය( ලාÞ 

ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 199,729.00         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

F87385809501 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා  උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 297,736.38         99% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

F87385809503 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා  උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N87385809504 8/23/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI වැNසර 

ආ_ýක මධ�ස්ථානය අසල dහද rෙරෝද රථ 

සංග(  මරණාධාර හා dභසාධක සE�යට 

උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,895.69           100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87385809505 7/4/2018

ව�තල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 349,837.92         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N87385809506 8/21/2018

ව�තල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,907.12           100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ව�තල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385810500 4/11/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI උ©�ල 

උ+ර, ෙසෞම� ෙසවන dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ  ලබා ^ම

37,500.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 37,490.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87385810501 5/15/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ආබා ත 

D-ගලg)ෙJ dභසාධනය තහ[� <3ම උෙදසා 

ඔ[)ෙJ ආබා ත භාවය අ© කර1මට  අවශ� 

වන උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 93,360.00           93% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

S87362910502 10/11/2018

මහජන ෙසෞඛ� ෙසේවාව) මනා ෙලස 

පව�වාෙගන යාමට මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

ග_භc කා)තාව)ෙJ සහ ]ඩා ¦�x)ෙJ 

ෙපෝෂණ ත��වය මනා ෙලස පව�වාෙගන යාම 

සඳහා අවශ� දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහ) හා 

ග_භc ම�ව�) සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා^ම
750,000.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Kෂ - 

ග(පහ 750,000.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N87385810503 7/2/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 499,914.12         100% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

N87385810504 10/11/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI මරණාධාර 

හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

362,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 357,547.50         99% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

F87385810505 9/13/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI මරණාධාර 

 dභසාධක හා අවලංගල�ාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

112,500.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 110,249.83         98% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385810506 12/18/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI මරණාධාර 

හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

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

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87362411500 2/20/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ 

ප[�  සඳහා සTපාරKෂක පහdක(  ලබා ^ම ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

425,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 417,664.00         98% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

F87385811501 2/20/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 249,465.00         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N87385811502 7/2/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 98,232.00           98% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

N87385811503 10/29/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.  ෙකොQඨාසෙ�  Nයාප�ංI  

අවමංගල�ාධාර හා dභාසාධක සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 500,000.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N87385812500 5/15/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ස�ෙසේවා මරණාධාර හා dභසාධක සE�යට 

උපකරණ ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 35,000.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385813500 2/16/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 199,370.00         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87385913501 7/26/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ  අධ�ා�Eක සංව_ධනය  තහ[�  

<3ම උෙදසා වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 49,000.00           98% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87385913502 9/27/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙජ�ේෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dබසාධනය හා ආධ�ා�Eක 

සංව_ධනය සඳහා සංÙත රස.)දන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 100,000.00         100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

F87385821500 9/10/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE�  සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

F87385821501 3/19/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභ 

සාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,310.00           99% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87385821502 7/3/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,384.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මා

F87385822500 3/19/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභ 

සාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 50,000.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87385922501 4/18/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට ෙකොෙළො)නාව 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .ෙශේෂ අවශ�තා ඇ� 

ද�ව) සඳහා අධ�ා�Eක හා මාන=ක සංව_ධන 

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 50,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

F87385822502 7/3/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI නාවාන 

එKස� dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 19,100.76           96% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385822503 9/3/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 39,377.70           98% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S87385922504 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) හා අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම 

වැලැK.ම හා ඔ[)ෙJ අධ�ා�Eක සංව_ධනය 

උෙදසා පාෙයෝ¨ක වැඩසටහ) මාලාවK 

පැවැ�.ම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 25,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87385923500 4/18/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට i ජයව_ධනDර 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .ෙශේෂ අවශ�තා ඇ� 

ද�ව) සඳහා අධ�ා�Eක හා මාන=ක සංව_ධන 

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 50,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87385923501 6/8/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට i ජයව_ධනDර 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා 

අධ�ා�Eක හා මාන=ක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
75,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

F87385823503 12/26/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

ඔෙoෙසේකරDර ත�ණ dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 35,000.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

S87385924500 10/6/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) හා අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම 

වැලැK.ම හා ඔ[)ෙJ අධ�ා�Eක සංව_ධනය 

උෙදසා පාෙයෝ¨ක වැඩසටහ) මාලාවK 

පැවැ�.ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ -                      0% A 10%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87385824504 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

180,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 179,960.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

පා.ෙ� - i ජයව_ධනDර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385924507 4/18/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට ක©ෙවල 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .ෙශේෂ අවශ�තා ඇ� 

ද�ව) සඳහා අධ�ා�Eක හා මාන=ක සංව_ධන 

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 50,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87385824508 6/11/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

ක©ෙවල වැN.ට ෙහළ ෙබොR dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 100,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87385824509 6/11/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

ක©ෙවල පහළ ෙබෝE�ය පජා සංව_ධන 

dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම 70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 69,670.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87385924510 6/19/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට ක©ෙවල 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .ෙශේෂ අවශ�තා ඇ� 

ද�ව) සඳහා පාෙයෝ¨ක Kෙෂේත වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 60,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87385924511 7/31/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට ක©ෙවල 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බ�තර��ල කලාපයට 

අය� වැ@6� D-ගලය)ෙJ අධ�ා�Eක 

සංව_ධනය සඳහා ෙලෝක වැ@6� �නයට 

සමගාEව රස.)දනා�මක වැඩසටහනK 
175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 175,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87385924512 7/31/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට ක©ෙවල 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාලෙo කලාපයට අය� 

වැ@6� D-ගලය)ෙJ අධ�ා�Eක සංව_ධනය 

සඳහා ෙලෝක වැ@6� �නයට සමගාEව 

රස.)දනා�මක වැඩසටහනK පැවැ�.ම
175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 175,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87385924513 7/31/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට ක©ෙවල 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ+�¨�ය කලාපයට අය� 

වැ@6� D-ගය)ෙJ අධ�ා�Eක සංව_ධනය 

සඳහා ෙලෝක වැ@6� �නයට සමගාEව 

රස.)දනා�මක වැඩසටහනK පැවැ�.ම
175,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385924514 7/31/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට ක©ෙවල 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබෝE�ය කලාපයට අය� 

වැ@6� D-ගය)ෙJ අධ�ා�Eක සංව_ධනය 

සඳහා ෙලෝක වැ@6� �නයට සමගාEව 

රස.)දනා�මක වැඩසටහනK පැවැ�.ම
175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 175,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87365924515 9/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කා)තාව) 

සඳහා කා)තා අÖවෘ- ය ෙව�ෙව) කා)තා 

උපෙ-ශන වැඩසටහනK පැවැ�.ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,982.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87385824516 8/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

වැN��ලෑව එKස� dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 29,715.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87385824517 8/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

අ+�¨�ය dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 29,715.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87385824518 9/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා දැ@��+©ව, 

දැ@ග�ව  Nයාප�ංI එKස� dභසාධන හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 30,000.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87385824520 12/10/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය උෙදසා උ+� තලංගම, R�ගැ�� 

මාවත, බ)Q පාර Nයාප�ංI සම¨ dභසාධක හා 

මරණාධාර  සE�යට උපකරණ ලබා�ම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 44,820.00           100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

F87385825501 3/12/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභ 

සාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 296,000.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385825502 3/19/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE�  සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
250,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

F87385825504 4/2/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 199,500.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N87385825505 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 99,000.00           99% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N87385825506 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

තලව+ෙගොඩ Aබ_J dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 49,992.00           100% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N87385825507 6/8/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා තලව+ෙගොඩ 

=�Dර Oවාස සං<_ණෙ� Nයාප�ංI =�Dර 

dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 29,232.00           97% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87385825508 6/8/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

ෙකොQටාව නැෙගන6ර එක�+ dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 28,625.00           95% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

F87385825509 9/3/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 40,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87385925510 9/3/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) හා අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම 

වැලැK.ම හා ඔ[)ෙJ අධ�ා�Eක සංව_ධනය 

උෙදසා පාෙයෝ¨ක වැඩසටහනK පැවැ�.ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ -                      0% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87385825511 10/1/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා  ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

78,172.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 74,000.00           95% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N87385825513 12/17/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා 1074/1, 

ෙකොQටාව උ+ර, Nයනෙගොඩ ,ප)O��ය 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 59,500.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

F87385826500 7/3/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

ර�මලාන ෙව@ක)ද dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 24,579.72           98% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

H87362426501 11/1/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 84,5 

අ�යර, බඩඕ.ට, ග�<ස්ස ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ එ(.f.Oශා)ත පනා)R මහතාෙJ 

ප[� එකකෙ� සOපාරKෂක පහdක( වැ@ 

�¶� <�ම සඳහා වැ=<N ආධාර 

ලබා�ම
10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 10,000.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87385928500 4/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභසාධනය තහ[� <�ම 

අර�4) අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK  

පැවැ�.ම

 

 
110,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 101,350.00         92% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

N87385828501 4/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

180,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 179,994.00         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385828502 6/20/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

120,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

F87385829500 3/14/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE�  සඳහා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 88,500.00           89% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87385829501 4/18/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI  dභසාධන හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 199,360.00         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N87385929502 4/18/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ dභසාධනය උෙදසා 

අධ�ා�Eක සංව_ධනය ඇ� <�ම හා ඇගgම 

සඳහා වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 300,000.00         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N87385829503 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

ඇ%�වල පස) මාවත එKස� dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 29,370.00           98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87385829504 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

බ�ව)දර dහද ෙජ�ෂ්ඨය)ෙJ dභසාධක හා 

මරණාධාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 29,370.00           98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

F87385829505 5/17/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

එෙගොඩව�ත �ගා=� dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 24,592.00           98% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙමොර�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385929506 7/3/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභසාධනය හා අධ�ා�Eක 

සංව_ධනය උෙදසා රස.)දනා�මක 

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00         100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N87385829507 8/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 148,600.00         99% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N87385829508 9/12/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙබොරලැස්ග�ව 

නගර සභා පෙ-ශෙ� සමාජ dභසාධනය 

පව_ධනය උෙදසා  Nයාප�ංI ඇÃ�ලව�ත 

එKස� dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 24,290.00           97% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87385829509 11/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 299,300.00         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87362929510 11/23/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

පජාවෙJ අK  ෙරෝග Oවාරණය හා 

Uණා�මකභාවය වැ@ <�ම උෙදසා අK  සායන  

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 49,560.00           99% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87385930500 9/27/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභ dභසාධනය අර�� ෙකොට 

එම ෙකොQඨාශෙ� වැ@6�ය) උෙදසා 

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 399,400.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N87385830501 5/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 150,000.00         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385830502 7/23/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 299,389.40         100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87385830504 8/20/2018

ෙහෝමාගම පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා  Nයාප�ංI 

සංව_ධන dභසාධක හා මරණාධාර සE�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87385830505 8/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 29,920.00           100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87362430506 8/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 405 

ෙහQ�යාව�ත, �ෙගොඩ ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

අg.ෙහේමලතා මහ�EයෙJ ප[� එකකෙ� 

සOපාරKෂක පහdක( වැ@ �¶� <�ම සඳහා 

වැ=<N ආධාර 

ලබා�ම
40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 26,633.00           67% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87362830507 8/20/2018

මහජන ෙසෞඛ� ෙසේවාව) මනා ෙලස පව�වා 

ෙගන යාම අර�� ෙකොට ෙහෝමාගම පා.ෙ�. 

ෙකොQඨාශෙ� =-ධ��ල මාතෘ හා ළමා 

සායනයට උපකරණ ලබා�ම

65,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 65,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F87385830508 9/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 39,000.00           98% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F87385830509 9/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI සE� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 29,920.00           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87385930510 10/16/2018

 ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෙසේවා බල පෙ-ශෙ� 

D-ගලg) සඳහා ෙරෝග Oවාරණ හා ප�කාර 

ෙසේවා ශK�ම� <�ෙ( අර�4) ෙසෞඛ� සායන 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

30,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ 100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H87362430511 11/1/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 08/07, බටවල, 

පාRKක ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ Oල)� 

ර�නායක මහ�EයෙJ ප[� එකකෙ� 

සOපාරKෂක පහdක( වැ@ �¶� <�ම සඳහා 

වැ=<N ආධාර ලබා�ම 20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,993.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87385830512 12/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI 

වැNෙහේනව�ත dභසාධක හා මරණාධාර 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 38,640.00           97% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87385830513 12/14/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙතෝරාග� 

Nයාප�ංI dබසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

F87385831500 3/19/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභ 

සාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 49,896.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

F87385831501 4/18/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා  Nයාප�ංI 

මාව�ගම dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට  

උපකරණ ලබා�ම 

 

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 50,000.00           100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N87385931503 5/14/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභසාධනය අර�� ෙකොට එම 

ෙකොQඨාශෙ� වැ@6�ය) සඳහා වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 50,000.00           100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

පාෙ-�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Kෂ - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385831504 6/11/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 299,158.47         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87385831506 8/10/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභසාධනය 

පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 449,604.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

F87385831508 8/20/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI i 

dගතවංශ dභසාධක හා මරණාධාර සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 49,790.10           100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

F87385831509 9/3/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 19,744.35           99% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S87385931510 9/14/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභසාධනය උෙදසා ODනතා සහ 

]සලතා ඇගgෙ( වැඩසටහනK පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 50,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

S87385931511 10/16/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) හා අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම 

වැලැK.ම හා ඔ[)ෙJ අධ�ා�Eක සංව_ධනය 

උෙදසා පාෙයෝ¨ක වැඩසටහ) මාලාවK 

පැවැ�.ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 50,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F87385832500 3/19/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභ 

සාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 49,923.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385832501 6/8/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ 

dභසාධනය පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 50,000.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

F87385833500 3/12/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභසාධනය 

පව_ධනය උෙදසා Nයාප�ංI dච�ත සහෙයෝ¨තා 

dභසාධක හා මරණාධාර සE�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම.

 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 100,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N87385933502 5/14/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dභසාධනය අර�� ෙකොට එම 

ෙකොQඨාශෙ� වැ@6�ය) සඳහා වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 45,500.00           91% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N87385833503 8/10/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සමාජ dභසාධනය 

පව_ධනය උෙදසා ෙතෝරා ග� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 150,000.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

G87385833504 11/1/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 25,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S87385941500 4/10/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙජ�ේෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) ආධ�ා�Eක වශෙය) සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ආධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 150,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

F87385841501 4/10/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI වා-Rව 

ෙවරගම එKස� මරණාධාර සE�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 29,426.76           98% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385841502 7/20/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මහ වා-Rව 

Nයාප�ංI එKස� අවමංගල�ාධාර සහ dභ 

සාධන සE�යට උපකරණ 

ලබා^ම

 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 29,426.76           98% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

G87385841503 5/15/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධන හා මරණාධාර සං.ධාන සඳහා 

අත�වශ� උපකරණ ලබා^ම.

240,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 239,495.39         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385841504 6/13/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI පානRර 

�ගහ ෙකෝ.ල පාර �ංව�ත එKස� මරණාධාර 

සE�ය සදහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 24,637.53           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87385841505 6/13/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI =�ම� 

උයන උඩහ��ල පානRර 15ඒ මරණාධාර හා dභ 

සාධක සE�ය සදහා උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 24,637.57           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87385841506 6/13/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI වා-Rව 

එKස� අෙන�ෝන�ාධාර හා මරණාධාර සE� 

සදහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 24,637.53           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87385841508 7/31/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙනො.15/5ඒ ¥ .ජයාන)ද මාවත �ංව�ත පානRර 

�ංව�ත ර.ජ එKස� dබසාධන හා මරණාධාර 

සE�ය සදහා උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 24,968.16           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87362841509 10/5/2018

පානRර ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා� කා_යාලයට 

අවශ� උපකරණ ලබා^ම

30,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

කඵතර 30,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385841510 10/5/2018

ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය)ෙJ dබසාධනය තහ[� 

<�ෙ( අර�4) පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශෙ� පව�වාෙගන ය� ලබන වැ@6� 

සE� සදහා අවශ� දව� 

ලබා�ම

 
60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 59,400.00           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385841511 11/5/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 49,275.00           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385842500 5/17/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI dජාතා 

වැ@6� Oවාසය සඳහා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87362442501 6/22/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සදහා සTපාරKෂක පහdක( වැ@�¶� 

<�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

N87385842502 6/22/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා dභසාධක සE� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 199,427.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

F87385842503 7/2/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI අංක 04 

ඉd� ෙපෙදස අෙoමාවත නාෙගොඩ ක�තර ඉd� 

මරණාධාර හා dභසාධක සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 24,664.00           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87385842504 7/2/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකෝෙබෝRව ]ඩා 

වස්ක©ව වස්ක©ව එKස� අවමංගල�ාධාර සහ 

dභසාධක සE�යට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 29,666.80           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87385942505 7/2/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 706 

ෙමොෙරො)+©ව උ+ර,706ඒ නා)Rව 706� 

ෙමොෙරො)+©ව ද]ණ 705 මාවල ආ^ ගාම 

Oලධා� වස(වල වැ@6�ය)ෙJ dභසාධනය 

තහ[� <3ම උෙදසා ඔ[)ෙJ මාන=ක 

සංව_ධනය නංවා1ම අර�� කරෙගන 
600,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 600,000.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

F87385842506 8/3/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධන හා මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

110,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 109,630.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385842507 10/16/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� dභසාධක සE� 

සදහා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,778.24           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385842508 11/5/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 40,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385843500 6/13/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

O�ඩාව බෙQෙවල පාර ෙනො.75 ෙ/ එKස� dභ 

සාධක හා මරණාධාර සE�ය සදහා උපකරණ 

සැපgම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 30,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87385843501 6/25/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

720,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 719,490.12         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F87385843502 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මාR��ය පානRර මරණාධාර හා dභසාධන 

සE�යට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�. 98% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - බlඩාරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385843504 8/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බ/ස්ෙ�/60 

යටෙ� Nයාප�ංI අ�ෙබෝ��ල බටෙදොඹ+©ව 

අ)නා=ෙකො�ව ඒකාබ-ධ ෛම* වැ@6� 

Dරවැ= dබසාධක සං.ධානය සදහා උපකරණ 

ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 14,000.00           93% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F87385843505 8/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා^ම

175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 174,325.80         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F87385843506 8/6/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

]ඩා අ�Kෙගොඩ .ශාඛා dබසාධක සE�ය සදහා 

අවශ� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 35,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F87385843507 8/6/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මහ.ල E�ස්ව�ත .�K� අවමංගල�ාධාර හා 

dබ සාධක සE�ය සදහා අවශ� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 35,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F87385843508 11/5/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 39,619.50           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87385843509 12/13/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළමැ��ය 

ස_ෙවෝදය dභ සාධක සE�ය සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 34,933.70           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

S87386943510 11/29/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස� හා 

දහ(පාස� =d ද�ව) සදහා ම�දව� Oවාරණ 

දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 30,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385843511 12/24/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අෙලෝ�යාව 

බට6ර මරණාධාර හා dබසාධක සE�ය සදහා 

අවශ� උපරකණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 34,993.78           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F87385843512 12/31/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මරණාධාර හා 

dභසාධන සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 399,364.56         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F87385844500 6/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

කන).ල කහට��ය පා(ම©ල)ද .ශාකා 

පාKල)p අෙන�ෝන�ාධාර හා මරණාධාර 

dභසාධක සE�ය සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F87385844501 6/25/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

140,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 139,998.25         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F87385844502 7/31/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI �වන 

පලාන ෙගො)නෙගදරව�ත බQටගල dහද 

dභසාධන හා අවමංගල�ාධාර සE�යට උපකරණ 

ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 24,799.69           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87385844503 8/2/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහො/පාෙ�/සෙසේස/52/2010 යටෙ� Nයාප�ංI 

E4�+ dභසාධක සංගමයට උපකරණ ලබා�ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 15,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F87385844504 10/8/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 99,663.64           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87362544505 9/18/2018

ෙරෝග Oවාරණය හා ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� 

<3ෙ( අර�4) ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQටාශෙ� 

අKk ෛවද� සායනයK පැවැ�.ම

30,000.00               අමා.ෙ�. 98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F87385844506 9/27/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 29,599.63           99% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S87385845500 6/19/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

වරකාෙගොඩ නෑෙබොඩ =� Uණරතන මාවත 

අවමංගල� හා dභසාධක සE�ය සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 24,976.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F87385845501 10/8/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 49,952.00           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

S87385946500 3/27/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

වැ@6�ය)ෙJ  dභසාධනය තහ[� <3ම 

උෙදසා ඔ[)ෙJ මාන=ක සංව_ධනය නංවා1ම 

අර�� කරෙගන  අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87385946501 8/15/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැ@6� 

පජාවෙJ dභසාධනය නැංnම සදහා අධ�ා�Eක 

සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�.ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 249,494.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F87385846502 8/15/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 149,844.75         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385847500 5/17/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා. ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 80,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F87385847501 7/2/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ස්ව_ණ හංස dබසාධක හා මරණාධාර සE�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F87385847504 8/10/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

210,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 209,794.32         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87385847505 11/29/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� dහද E+� 

dභ සාධක සE�ය සදහා උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 35,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F87385848500 3/7/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 250,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

F87385848502 6/25/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 99,920.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F87385848503 8/15/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර සE�යK සදහා අවශ� උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 29,580.00           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

පා.ෙ� - ෙදොඩංෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385849500 5/17/2018

ම+ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අවමංගල�ාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

135,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 134,591.55         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87362449501 6/13/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සදහා සTපාරKෂක පහdක( ලබා �ෙ( 

අර�4) උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 98,344.50           98% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87385849502 7/2/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� . ම� ෙලස 

Nයාප�ංI dභසාධන හා මරණාධාර සE� සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 349,700.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S87385949504 7/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI ෙජ�ේෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dබසාධනය හා ආධ�ා�Eක 

සංව_ධනය උෙදසා වැඩසටහනK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 29,500.00           98% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F87385849505 8/2/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI අංක 

MTG/DE4/08/05/63 අංක දරණ ම+ගම 

ක)න)ගරගම ශK� dභසාධක සංගමය සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 24,779.85           99% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S87385949506 11/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI E6R 

වැ@6� සE�ෙ� සාමාFකg) උෙදසා 

අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�nම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 20,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S87385949507 11/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 802 f යටෙදොල 

නැෙගන6ර ගා.O.වසෙ( Nයාප�ංI ¥ 

සරණ�ස්ස වැ@6� සE�ෙ� සාමාFකg) සදහා 

අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�.ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 20,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87385949508 11/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 804 පා)�ය 

ගා.O.වසෙ( Nයාප�ංI එක�+ වැ@6� සE�ෙ� 

සාමාFකg) සදහා අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 20,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87385849509 12/24/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පග�hN එKස� 

dභසාධක සංගමයට අවශ� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 35,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87362450502 8/10/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සදහා සTපාරKෂක පහdක( වැ@�¶� 

<�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 99,725.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F87385850503 9/25/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  

dභසාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා^ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 124,700.16         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87362451500 7/25/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 100,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F87385851501 8/15/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI dභ 

සාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F87385851502 8/16/2018

වල'ා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 199,700.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - වල�ලා.ට



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87362452500 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,950.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F87385853501 8/10/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dභසාධක සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 39,949.98           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

S87385953502 11/8/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 640 � ෙoග�ව 

තල6�ය ගා.O වසෙ( Nයාප�ංI ෙoග�ව 

තල6�ය වැ@6� සE�ෙ� සාමාFකg) සදහා 

අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�.ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 20,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F87385853503 11/29/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� හ�ෙත◌ාට 

තලාව +�����ය එක�+ dභ සාධක සE�ය 

සදහා අවශ� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 34,849.98           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87385853504 11/29/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාව�ගම ද]� 

කැ)න)+ඩාව ර)ත� dභසාධක සE�ය සදහා 

අවශ� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 34,849.98           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87385853505 11/29/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙද�ෙගොඩ 

එKස� dභසාධක සE�ය සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 35,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87385853506 11/29/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� තල6�ය 

ෙoග�ව dභ සාධක සE�ය සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 34,849.98           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87385853507 11/30/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� dභ සාධක සE� 

සදහා උපකරණ ලබා�ම

15,000.00               අමා.ෙ�. 96% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S87385954500 5/15/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැ@6�ය)ෙJ  

dභසාධනය තහ[� <3ම උෙදසා ඔ[)ෙJ 

මාන=ක සංව_ධනය නංවා1ම අර�� කරෙගන  

අධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�nම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 25,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F87385154501 6/25/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 119,904.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87385854502 7/2/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� . ම� ෙලස 

Nයාප�ංI dභසාධන හා මරණාධාර සE� සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 298,250.00         99% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S87362964500 8/29/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය(ලාÞ පජාවෙJ 

අKk ෙරෝග Oවාරණය හා Uණා�මකභාවය වැ@ 

<�ම උෙදසා අKk සායන පව_ධන 

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
350,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 340,815.00         97% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N84385852500 12/13/2018

පාN)ද�වර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වලකඩ ගාම 

Oලධා3 වසෙ( අ© ආදාය(ලාÞ ප[� සදහා 

සTපාරKෂක පහdක( ලබා^ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 497,750.00         100% I 100%

N84362452501 12/13/2018

පාN)ද�වර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ගල6�ය 

ගාම Oලධා3 වසෙ( අ© ආදාය(ලාÞ ප[� සදහා 

සTපාරKෂක පහdක( ලබා^ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 497,750.00         100% I 100%

පා.ෙ� - E�ලOය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87362101001 8/28/2018

ෙජ�ේෂ්ඨ Dරවැ=ය)ෙJ dබසාධනය හා 

ආධ�ා�Eක සංව_ධනය තහ[� <3ෙ( 

අර�4) ෙජ�ේෂ්ඨ Dරවැ=ය) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 450,000.00         100% I 100%

F87385801002 10/22/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අවමංගල�ාධාර හා dබසාධක සE� 

සදහා කැන� හQ හා Cලාස්�K D� ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 45,500.00           91% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385803001 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධන හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

800,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 798,962.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385804001 8/10/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අවමංග�ාධාර හා dභසාධක සE� 

සඳහා උපකරණ  ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 399,132.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385804002 10/30/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87385805001 12/18/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� තවල(��ය පාර, 

��ගම ස� ෙසවණ රජෙ� .ෙශේkත ��E ළමා 

Dන��ථාපන මධ�ස්ථානෙ� .ෙශේෂ අවශ�තා 

ස6ත ද�ව) සඳහා උපකරණ ලබා^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87385806001 10/22/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අවමංගල�ාධාර සE� හා dභසාධක 

සE�  සදහා කැන� හQ හා Cලාස්�K D� ලබා ^ම

900,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 899,968.38         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - E�ව)ෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385806002 12/18/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

=�සඟෙබෝ bවශK� dබසාධක හා මරණාධාර 

සE�ය සඳහා උපකරණ ලබා^ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 64,000.00           98% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F87385806003 12/20/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 49,100.00           98% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

H87362408001 5/17/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 999,990.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385808002 5/17/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මරණාධාර හා  dභසාධක සE� සදහා 

උපකරණ ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 999,882.25         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385808003 8/10/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අවමංගල�ාධාර හා dභසාධක සE� 

සඳහා උපකරණ  ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 399,249.61         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385808004 8/24/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

dබසාධක හා මරණාධාර සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 499,938.95         100% I 100%

F87385808005 10/22/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අවමංගල�ාධාර හා dභසාධක සE� 

සදහා කැන� හQ හා D� ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 49,212.40           98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385812001 8/23/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මරණාධාර හා dභ සාධක සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 499,161.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385812002 10/3/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අවමංගල�ාධාර හා dභසාධක සE� 

සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 399,778.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

F87385813001 8/10/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

අවමංගල�ාධාර හා dබසාධක සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 299,530.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87385722001 10/16/2018

අවා= සහගත පජාව Oවාස ගත.ම වැලැKnම හා 

දැ�ව� <�ම අර�� ෙකොට ෙකොෙලො)නාව 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .ෙශේෂ අවශ�තා ඇ� 

ද�ව) සඳහා අධ�ා�Eක හා මාන=ක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 50,000.00           100% I 100%

N87385723001 9/4/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

හRනාග�  .ෙශේෂ අවශ�තා ස6ත ද�ව)ෙJ 

කාgක හා මාන=ක ස+ට ව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) ධා�තා සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 150,000.00         100% I 100%

S87362525003 12/13/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙතෝරාග� ස්ථානවල ෙරෝග Oවාරණය හා 

ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� <3ම සඳහා බට6ර 

ෙසෞඛ� සායන වැඩසටහ) පැවැ�nම

765,345.00             පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 765,345.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87362525004 6/26/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙතොරාග� ස්ථානවල ෙරෝග Oවාරණය හා 

ප�කාර ෙසේවා ශK�ම� <3ම සදහා ආ¶_ෙ�ද 

ෛවද� සායන වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ආa_ෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87385825006 8/9/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අKk 

ආබාධ ස6ත පජාවෙJ dභසාධනය තහ[� <3ම 

සඳහා අKk සායන පව�වා ඇස් කlනා@ ලබා 

^ම.

1,764,000.00          අමා.ෙ�. 96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87385825007 8/9/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ආබා ත D-ගය)ෙJ dභසාධනය තහ[� <3ම 

සඳහා ආබා ත ත�තවයව අවම <3මට අවශ� 

උපකරණ ලබා ^ම

736,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 734,765.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87385929001 10/31/2018

ෙජ�ේෂ්ඨ Dරවැ=ය)ෙJ dබසාධනය හා 

ආධ�ා�Eක සංව_ධනය තහ[� <3ෙ( 

අර�4) කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ප�භා ෙජ�ේෂ්ඨ Dරවැ= සං.ධානය 

ප�ඛව වැඩසටහනK පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% O 0%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

F87385830001 5/8/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

Nයාප�ංI =යඹලාෙගොඩ, ෙපො�ගස්ඔ.ට 6 

=යඹලාෙගොඩ =�Nය පජා සංව_ධන සහ 

dභසාධක සE�ය  සදහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,720.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385131001 8/23/2018

 �තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අවමංගළ�ාධාර හා dබසාධක සE� 

සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 299,788.80         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87385831002 9/6/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI  

dබසාධක හා මරණාධාර සE�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 99,580.20           100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

F87385833002 8/31/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI  

dබසාධක හා මරණාධාර සE�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 49,162.50           98% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

පළා� සමාජ ෙසේවා අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87362447001 8/10/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^මට අවශ� උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 199,920.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87362449001 8/10/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක පහdක( 

ලබා ^මට අවශ� උපකරණ ලබා^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 688,411.50         98% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87362450001 8/10/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^මට අවශ� උපකරණ ලබා^ම

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 2,499,845.00      100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87385950002 10/26/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙජ�ේෂ්ඨ 

Dරවැ=ය)ෙJ dබසාධනය හා ආධ�ා�Eක 

සංව_ධනය උෙදසා උඩෙවල හැලඹ වැ@6� 

සං.ධානය ප�ඛව වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N87362451001 8/10/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^මට අවශ� උපකරණ ලබා^ම

3,300,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 3,299,972.50      100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87362452001 8/10/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^මට අවශ� උපකරණ ලබා^ම

3,300,000.00          අමා.ෙ�. 99% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F87385853001 12/19/2018

E�ලOය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i dච�තව_ධන අවමංගල�ාධාර සහ 

dභසාධක සE�ය සදහා උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 99,625.93           100% I 100%

පා.ෙ� - පාN)ද�වර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87385864001 9/11/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� Nයාප�ංI මරණාධාර සE� 

සඳහා උපකරණ ලබා^ම

810,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Kෂ 810,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87362764002 12/24/2018

��ය)දල ෙසෞඛ� ෛවද� Oලධා� කා_යාලය 

සදහා digital counter display system 

ප-ධ�යK ස.<3ම

30,000.00               පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Kෂ

පාෙ-�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Kෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H82362412001 8/23/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා  සTපාරKෂක 

පහdක( ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 487,395.00         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82385125001 12/13/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI nර මාවත එKස� ෙපොR ෙසේවා හා 

මරණාධාර සE�ෙ� රජය ස+ ඉඩෙ( �6� සE� 

ශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <�ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 1,999,367.18      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N81212501005 11/21/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 87f  හDවලාන 

එස.්f. ක�ණාර�න  මහතාෙJ  Oවස අසN)   

]�රට යන  ෙපොR මා_ගය ප�සංස්කරණය <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය -                      0% O 0%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

G81219805002 5/15/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 148,445.00         99% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81219805003 11/12/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 129,990.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81219805004 11/21/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 42,000.00           42% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81212107002 12/5/2018

ග(පහ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග�ෙතොට��ල 

ආa_ෙ�දය දKවා �ෙවන ෙපොR ඇල මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

88,131.94               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 88,131.94           100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H81212107004 12/5/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබ(මල හDගහ  

ෙපොR  ඇළ මා_ගෙ�  අ+�  ඇල මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

141,806.74             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 141,806.74         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

N81219808001 10/31/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 49,500.00           99% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

G81219811001 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘ  උපකරණ ලබා ^ම ( නාම 

ෙ�ඛණය  අ�ණා ඇත )

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC -                      0% O 0%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N81219821002 10/5/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI නාග�ක ෙගො. සE� සඳහා කෘk 

උපකරණ ලබා�ම

138,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81219823001 8/20/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� Nයාප�ංI ෙගො. සං.ධාන සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 24,740.00           49% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81228524002 4/26/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� තලව+ෙගොඩ 

ෙහෝක)දර පාර �(¦4 ෙපෙදස හා 

පQ�යෙද4ය ෙව�යාෙ� =ට තලංගම වැවට 

ජලය බැසයන මැද මහ ඇළ පස්ෙරො) මඩ ඉව� 

කර ජලය බැසයන ෙසේ ඇළ ෙදපස Oයරව� 

ඉ�<�ම
250,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 139,589.55         56% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

H81228525002 12/17/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උඩහ��ල ඉහළ 

යාය ද]� �ට ඇළ ප�සංස්කරණය <�ම

244,506.80             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 244,506.80         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

G81219829001 3/14/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙගො. සE� සඳහා කෘk උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 200,000.00         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81228530001 12/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

]ඩා ඇළෙ�N හා අ�� ප�සංස්කරණය <�ම

94,301.72               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 94,301.72           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81219830002 8/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙගො. සං.ධාන සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 153,575.00         77% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N81228533001 10/29/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� දෙබෝර ද)ගහ 

ෙ��ල පැ� බැ(ම බැ�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 171,650.75         86% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81219833002 11/21/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� ෙගො. 

සE� සඳහා කෘ  උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක -                      0% O 0%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81212142001 7/13/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 729 නාෙගොඩ 

ද]ණ ෙගොරකගහෙවල ෙදපා ඇළමා_ගයK 

ඉ�<3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 191,069.58         96% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H81228548001 3/21/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වලතර, 

අ]%ස්ස-Dස්සැ�ලාව හරහා ෙහQ�ෙගොඩ කෘk 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 245,836.70         98% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

N81228749001 6/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සE� සදහා කෘk උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 100,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81228550002 10/8/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ]��ට 

ෙද�ගහ.ල කෘk Oයර සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                      0% O 0%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

G81219851002 7/31/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙගො. සං.ධාන සඳහා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,140.00           98% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81212151003 9/25/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පැලව�ත ¥ 

ස(ෙබෝ  .හාරස්ථානය අසල ඇෙ� පැ� බැ(ම 

සැක�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට -                      0% O 0%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

F81228752001 7/13/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙගො. සං.ධාන සදහා කෘk ආ(ප)න ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 50,000.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81228752002 10/11/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙගො.Nය)ෙJ සං.ධාන සදහා උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 199,500.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81228754001 7/13/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සදහා කෘk ආ(ප)න ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය -                      0% A 10%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N86216101001 4/25/2018

ෙගො.පළ වල ස+) සඳහා නව ස�ව ෙපොෂණ 

වැඩසටහ) හR)වා ^ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 2,998,660.00      100% I 100%

U86212101002 7/18/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ක�වැ�ෙ�ගම ෙරෝපං¨යා අ�ණ 

ප�සංස්කරණය <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,953,606.17      98% I 100%

N86219101003 1/4/2019

ව��ට �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

ආරKkත ගෘහය ඉ�<3ම

2,400,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 2,399,618.00      100% I 100%

U86212101004 1/7/2019

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�4�යවල අඹගහ�ල ]�ර අසල පැ�බැ(මK 

ඉ�<3ම

380,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 375,806.57         99% I 100%

U86212104001 11/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

]ඩාෙගොඩ යාය සහ ක�වැ�ය ද]ණයාය 

ඇලමා_ග ප�සංස්කරණය <3ම

313,876.05             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 313,876.05         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U86212105002 7/18/2018

��ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

හ]�]�ර �[�ගහෙහේන අ�ණ නැවත ඉ�<3ම

2,814,181.61          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 2,814,181.61      100% I 100%

U86212105001 10/12/2018

��ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙ��වල 

අ�ණ ප�සංස්කරණය

665,442.04             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 665,442.04         100% I 100%

U86212105003 7/18/2018

��ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� �රාගල 

අ�ණ ප�සංස්කරණය <3ම

850,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 849,004.39         100% I 100%

N86219105004 1/7/2019

අෙ²Dස්ස �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� පව�න ආරKkත ගෘහ 

සංව_ධනය <3ම

1,600,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,487,070.70      93% I 100%

U86212106001 11/28/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙබො යාෙද4ය ]�� යාය පැ� බැ(ම හා ෙදපස 

ඇළ මා_ගය ප�සංස්කරණය

275,589.52             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 275,589.52         100% I 100%

U86212106002 12/14/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පරණ ෙ�ය)ෙගොඩ නාපාෙගොඩ අ�ණට ලෑN දමා 

සංව_ධනය <3ම

165,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 162,852.80         99% I 100%

N86216109001 4/25/2018

 ෙගො.පල වල <� Oෂ්පාදනය කරන ස+)ෙJ  

ආරය උසස් <3ම සැප�ම

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 7,973,276.28      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U86212110001 10/12/2018

මහර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 291 

ෙහේනගම - සඳ=� යාය ඇල ප�සංස්කරණය

217,824.51             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 217,824.51         100% I 100%

U86212111001 10/12/2018

ෙදො(ෙප පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙදො(ෙප ක�ෙකොඳයාව ඉහළ ෙව�යාය ඇළ 

මා_ගය ප�සංස්කරණය

372,536.85             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 372,536.85         100% I 100%

J86214111002 1/4/2019

ෙදො(ෙC පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මණඩෙද4ය සහ කරගහෙහේන ජනපදවල 

ජනපදලාÞ)ෙJ bවන ත�වය නගා=�nම සඳහා 

ෙකෙස� වගා ව�ාපෘ� �යා�මක <3ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 134,290.00         90% I 100%

U86212124001 10/12/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකොස්කඳ.ල යාය ව( හා ද]� ඉ[� වල ඇළ 

මා_ග ��සකර <3ම

149,094.01             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U86212125001 4/20/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ග�වල 

පාර මැද ඇෙ� ඇOකQ 2K සැ�ම.

600,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 595,734.52         99% I 100%

U86212129002 10/12/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මැදෙද4ය යාෙ� අංක 01 අ�ෙl ය� ගඟ 

ෙoසම ග� ඇ��ම හා ද]� පස ඉ[රට 

පැ�බැ(මK ඉ�<�ම

512,616.28             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 512,616.28         100% I 100%

U86212129001 11/28/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකෝRරාව මැඳ ඇළ ප�සංස්කරණය

546,390.49             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 546,390.49         100% I 100%

ප.වා� අධ�



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 
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U86212129003 1/14/2019

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කහෙපොළ 598 ගාම Oලධා3 වසමට අය� 

ප�තාය( ]�රට යන ඇළ ප�සංස්කරණය <3ම

67,000.00               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 64,351.71           96% I 100%

U86212130001 11/28/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

දංෙපොත මහ ඇළ ප�සංස්කරණය

992,944.80             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 992,944.80         100% I 100%

U86212130002 11/28/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මාග(මන ඊ�යගහෙද4ය ඇළ ප�සංස්කරණය

135,299.29             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 135,299.29         100% I 100%

U86212130004 7/18/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Åඟෙවලයාය අ�ණ ඉ�<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 395,575.91         79% I 100%

U86212130005 1/7/2019

ෙහෝමාගම  පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

��පන උ+ර ඊ�යගහ]�ර අ�ණ 

ප�සංස්කරණය <3ම

180,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 180,000.00         100% I 100%

U86212131001 11/28/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙතෝර��ය 6) ඇළ ප�සංස්කරණය.

374,317.33             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 374,317.33         100% I 100%

U86212133002 7/18/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙදොඹගහ ]�ර අ�ණ ප�සංස්කරණය <3ම

368,425.92             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 368,425.92         100% I 100%
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U86212133001 1/7/2019

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nය)වල Dස්ඇ� ඹය ඉ[ර ප�සංස්කරණය

584,260.45             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U86212133003 1/7/2019

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nය)වල ලා[�ගහ අ�ණ ප�සංස්කරණය <3ම

290,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 264,969.00         91% I 100%

U86212133004 1/7/2019

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ�Kව�ත වැN ඕ.ට අ�ණ ප�සංස්කරණය 

<3ම

310,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 256,178.83         83% I 100%

U86212133005 1/7/2019

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝෙ_ 

ෙගදර ඉහල ව�ත අ�ණ ප�සංස්කරණය <3ම

103,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 64,721.25           63% I 100%

U86212144001 11/28/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකො�ය)ෙගොඩ මහෙද4ය අ�ණ 

ප�සංස්කරණය <3ම

563,233.73             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 563,233.73         100% I 100%

J86214146001 1/7/2019

wල�=ංහල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උ©ගලක)ද ජනපදෙ� ජනපදලාÞ)ෙJ bවන 

ත�වය නගා=�nම සඳහා ෙ�, ]�x හා 

ග(E�ස් වගා ඇ�<3ම සඳහා අවශ� පහdක( 

සැප�ම 950,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 941,845.00         99% I 100%

U86212149001 7/18/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ඉ-දෙගොඩ බට6ර B) ඇළ හා අ�ණ සමග 

පැ�බැ(ම ප�සංස්කරණය <3ම

670,834.37             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 670,834.37         100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U86212149002 11/28/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

ඇ�ලල��ල අ�ණ සහ E�ලගහෙවල ඇළ 

ප�සංස්කරණය <3ම

986,072.37             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 986,072.37         100% I 100%

U86212150001 7/18/2018

අගලව�ත පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ��ර 

ෙරෝහල අසල 28/2 ෙබෝK]වට යාබද ඇෙ� 

පැ�බැ(ම සහ අ�ණ ඉ�<3ම

1,057,291.68          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,057,291.68      100% I 100%

J86214150002 1/4/2019

අගලව�ත පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශ� 

හර)කහපත ජනපදෙ� ජනපදලාÞ)ෙJ bවන 

ත�වය නගා=�nම සඳහා  �ය), පැෂ) පෘQ, 

කාමරංගා, අ)නා= සහ wල� වාගා ඇ� <3ම 

සඳහා අවශ� පහdක(  සැප�ම 900,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 895,495.00         99% I 100%

U86212152002 10/12/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මහගලෙදOයයාය අ�ණ ඉ�<3ම

1,094,608.66          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,094,608.66      100% I 100%

U86212152001 11/28/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රදාෙප�ත අ�ණ ප�සංස්කරණය <3ම

292,455.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U86212154002 7/18/2018

ඉං¨�ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ඇ(පෑලයාය කඩා© ප�සංස්කරණය <�ම

432,677.28             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 432,677.28         100% I 100%

U86212154001 7/18/2018

ඉං¨�ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ඇතෑලයාය අ�ණ ඉ�<3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 924,514.24         92% I 100%

ප.වා� අධ�
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J86215163001 4/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� Dර) ]�� නැවත වගා 

<3ම

530,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 528,920.00         100% I 100%

J86215163002 4/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�  Uණා�මක ¦�තර n 

Oෂ්පාදනය <3ම

2,344,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 2,340,720.00      100% I 100%

J86215163003 4/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� n අස්වැ)න ඉහළ නැංnම 

සඳහා යාය වැඩසටහන �යා�මක <3ම

1,196,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,191,200.00      100% I 100%

J86215163004 4/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�  n වගාෙ� ඵලදා�තාවය 

ඉහළ නැංnම සඳහා පැ�íQ කමයට n වගා <3ම

1,035,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,017,670.00      98% I 100%

J86215563005 4/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�  Uණා�මක පැළ Oෂ්පාදනය 

හා µE ඵලදා�තාවය ඉහළ නැංnම

45,000.00               අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 45,000.00           100% I 100%

J86218563006 4/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකය +ළ ෙතෝරාග� පල+� 

ග(මාන �6�nම

900,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 892,025.00         99% I 100%

J86215663007 4/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�  යහප� කෘkකා_Eක වගා 

��ෙව� (GAP)ආද_ශන �යා�මක <3ම

1,100,000.00          අමා.ෙ�. 98% I 100%ප.කෘk අධ�
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G86219863008 4/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�  n වගාෙ� ඵලදා�තාවය 

ඉහළ නැංnම සඳහා යා)rකරණයට ෙයො� <3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,437,200.00      96% I 100%

J86215164001 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� Dර) ]�� නැවත වගා 

<3ම

978,500.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 977,519.00         100% I 100%

J86215164002 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� Uණා�මක ¦�තර n 

Oෂ්පාදනය <3ම

1,284,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,262,372.00      98% I 100%

J86215164003 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� n අස්වැ)න ඉහළ නැංnම 

සඳහා යාය වැඩසටහන �යා�මක <3ම

1,207,500.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,190,510.00      99% I 100%

J86215164004 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� n වගාෙ� ඵලදා�තාවය 

ඉහළ නැංnම සඳහා පැ�íQ කමයට n වගා <3ම

360,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 352,540.00         98% I 100%

J86215564005 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  Uණා�මක පැළ 

Oෂ්පාදනය

75,000.00               අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 75,000.00           100% I 100%

J86218564006 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ළ ෙතෝරාග� පල+� 

ග(මාන �6�nම

925,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 900,744.00         97% I 100%
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J86215664007 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� යහප� කෘkකා_Eක වගා 

��ෙව� (GAP)ආද_ශන �යා�මක <3ම

1,200,000.00          අමා.ෙ�. 98% I 100%

G86219864008 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� n වගාෙ� ඵලදා�තාවය 

ඉහළ නැංnම සඳහා යා)rකරණයට ෙයො� <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 299,200.00         100% I 100%

J86215165001 4/9/2018

ක�තර �ස්*Kෙ� Dර) ]�� නැවත වගා <3ම

1,350,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,349,380.00      100% I 100%

J86215165002 4/9/2018

ක�තර �ස්*Kෙ�  Uණා�මක ¦�තර n 

Oෂ්පාදනය <3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,484,372.00      99% I 100%

J86215165003 4/9/2018

ක�තර �ස්*Kෙ� n අස්වැ)න ඉහළ නැංnම 

සඳහා යාය වැඩසටහන �යා�මක <3ම

1,120,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,052,907.00      94% I 100%

J86218565004 4/9/2018

ක�තර �ස්*Kකය +ළ ෙතෝරාග� පල+� 

ග(මාන �6�nම

450,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 436,235.00         97% I 100%

J86215665005 4/9/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� යහප� කෘkකා_Eක වගා 

��ෙව� (GAP)ආද_ශන �යා�මක <3ම

1,600,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,551,646.00      97% I 100%

ප.කෘk අධ�
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G86219865006 4/9/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� n වගාෙ� ඵලදා�තාවය 

ඉහළ නැංnම සඳහා යා)rකරණයට ෙයො� <3ම

5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 4,933,800.00      99% I 100%

N86216162003 4/25/2018

පළාත +ළ අ� <� ෙගො.පළ වල ආ_ýක 

වශෙය) හාO දායක ෙරෝග වැලැKnම හා 

පාලනය

2,700,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 2,665,515.00      99% I 100%

N86216362004 4/25/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ මස් සදහා ස+) ඇ�කරන 

ෙගො.පළ වල ආ_ýක වශෙය) හාO දායක 

ෙරෝග වැලැKnම හා පාලනය

650,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

N86216362005 4/25/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ ෙගො.පළ වල මස් සදහා 

ඇ� කරන ස+)ෙJ  ආරය උසස් <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 990,000.00         99% I 100%

N86216262006 4/25/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ ¦�තර සදහා ස+) 

ඇ�කරන ෙගො.පළ වල ආ_ýක වශෙය) හාO 

දායක ෙරෝග වැලැKnම හා පාලනය

650,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 644,020.00         99% I 100%

N86216162007 4/25/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ <� වN) අගය එක+ කල 

Oෂ්පාදන සැක�ම ��ම� <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 1,939,044.06      97% I 100%

N86216362008 4/25/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ Uණා�මක ත�වෙය) 

ඉහල මස්  Oෂ්පාදය

500,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 477,354.40         95% I 100%

 අධ�Kෂ පළා� ස��ව Oෂ්පාදන ෙදපා_තෙ()+ව
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N86216162009 4/25/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ ඇ� <� ෙගොn) ෙවත 

අල. පහdක( සැප�ම ම¨) ඔ[)ෙJ ආ_ýක 

ත�වය ඉහල නැංnම

500,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 461,768.00         92% I 100%

N86216262010 4/25/2018

ෙසෞඛ�ාරKkත ෙලස මස් හා ¦�තර Oෂ්පාදනය 

සඳහා ෙගොn) ෙවත අවශ� පහdක( සැප�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 999,970.64         100% I 100%

N86216362011 4/25/2018

පළාත +ළ අයාෙ� යන dනඛ ගහණය පාලනය 

<3ෙ( වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 924,670.00         92% I 100%

N86216862012 5/23/2018

බස්නා6ර පළාත +ල ඇ�  ප( ෛවද� 

කා_යාලවල පහdක( සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 2,458,478.02      98% I 100%

N86217962001 4/19/2018

.=+� ම�ස� වගා ව�ාC�ය සඳහා අවශ� 

ෙයද[( හා තාKෂ4ක සහය ලබා^ම

2,500,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,499,759.51      100% I 100%

N86216962013 5/23/2018

පළා� ස�ව Oෂ්පාදන ෙදපා_තෙ()+ව ම¨) 

පව�වන DÅ� වැඩසටහ) සඳහා අවශ� 

ෙමො@¶ල සහ මා_ෙගෝපෙ-ශ සකස් <3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 1,489,690.50      99% I 100%

N86217962002 4/19/2018

ආහාර �4ස ම�ස� වගා ව�ාC�ය සඳහා අවශ� 

ෙයද[( හා තාKෂ4ක සහය ලබා^ම

2,500,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%අමා.ෙ�.
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N88215501001 1/12/2018

ව��ට �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

Uණා�මක ෙරෝපණ දව� Oෂ්පාදනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 299,725.00         100% I 100%

N88216901002 1/30/2018

ෙකොටෙද4යාව ස�ව පාලන DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� අÖජණන ෙගො.පෙල6 හා තෘණ 

ස(ප� ඒකකෙ� ස�ව ෙපෝෂණ වැඩ සටහ) 

�යා�මක <3ම

4,600,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 4,597,879.09      100% I 100%

U88212501003 1/14/2019

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

]1ෙගදරයාය ටැKට_ පැ)�ම ඉ�<3ම

633,054.96             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 633,054.96         100% I 100%

U88212501004 4/20/2018

�[ල��ය මැ�වරණ ෙකොQඨාශෙ�  බඩ�ගම 

ෙනො(බර 5 ¦ෙසොC ]�� යාෙ�  පෙ�ශ මා_ගය 

සංව_ධනය  <3ම

96,587.14               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 96,587.14           100% I 100%

N88219901005 12/18/2018

ව��ට �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

DÅ� Kෙෂේත සංව_ධනය සඳහා භාlඩ හා 

ෙසේවා ලබාගැTම

1,079,340.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,063,698.60      99% I 100%

N88219901007 12/18/2018

ව��ට �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

කා_යය) පහd <3ම +�) ඵලදාgතාවය ඉහල 

නැංnම සඳහා නnන ෙතොර+� තාKෂ4ක 

h�Yය කම භා.තා <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 728,548.00         73% I 100%

N88219901006 12/18/2018

ව��ට �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

ආයතOක සංව_ධන හා ය�තල පහdක( 

වැ@�¶� <3ම

7,539,660.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 6,342,441.09      84% I 100%
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U88212101012 12/29/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැලෑ�ට��ල ෙබෝගහ Dරණ ඇළ මා_ගය 

ප�සංස්කරණය <3ම

93,243.00               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 93,243.00           100% I 100%

U88212101019 12/29/2018

�[ල��ය පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොටෙබෝල 

ඇල මා_ගෙ� රම�ලතා මහ�EයෙJ ]�ර අසල 

]ඩා අ�ණK ඉ�කර ගැTම

169,524.09             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 169,524.09         100% I 100%

U88212101018 12/29/2018

�[ල��ය පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කහටහහඕ.ට 

ඇළ මා_ගෙ� අෙoර�න මහතාෙJ ]�ර අසල 

]ඩා අ�ණK ඉ�කර ගැTම

257,031.08             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 257,031.08         100% I 100%

U88212101010 12/29/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 79 

ව��ට ගාම ෙසේවා වසෙ( මහNඳ අසල 

ෙබෝK]ව පහළ ස්ථානෙ� ඇ� ඇOකQ එක 

ඉ�ක3ම

278,435.96             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212101013 12/29/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 53 

නාවාන බට6ර පහලෙවල ෙව�යායට �.d( 

පැ)�මK ඉ�<3ම

439,463.59             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 439,463.59         100% I 100%

N88214301009 12/28/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

^ගලක)ද ජනප�කg)ෙJ bවන ත�වය උසස් 

<3ම සඳහා ආ_ýක ෙභෝග ෙබදා^ම හා පාං( 

සංරKෂණ කම ඇ� <3ම

302,075.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 247,000.00         82% I 100%

H88216701008 5/22/2018

ෙකොටෙද4යාව ස�ව පාලන DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� ආද_ශ ස�ව ෙගො.පල 

සංව_ධනය <3ම  සහ ය�තල පහdක( 

සංව_ධනය

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 9,029,146.07      90% I 100%

ප.වා� අධ�
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N88214101014 12/28/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙපො�ෙහේනව�ත, ෙපො�ව�ත සහ 

අ�ෙගො�ලව�ත යන ජනපදය)6 

ජනප�කg)ෙJ bවන ත�වය උසස් <3ම සඳහා 

පළ+� ෙබෝග වගා <3ෙ( ව�ාපෘ�යK 

�යා�මක <3ම
259,800.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 259,800.00         100% I 100%

J88214301015 7/18/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

<+�වල ක)ද ජනපදෙ� පාං( සංරKෂණ කම 

ඇ� <3ම

157,600.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 150,750.00         96% I 100%

A88216701020 1/21/2019

ෙකොටෙද4යාව ස�ව පාලන DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� සහ තෘණ ස(ප� මධ�ස්ථානෙ� 

ය�තල පහdක( සංව_ධනය <3ම

1,501,771.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 1,115,788.26      74% I 100%

H88216702001 12/18/2018

කටාන ප( ෛවද� කා_යාලෙ� OලOවස 

ඉ�<3ම ඉ�� වැඩ Oම <3ම

2,582,840.54          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 2,582,840.54      100% I 100%

N88217903001 1/17/2018

��පන ජලb. වගා මධ�ස්ථානෙ� වගා ඒකකවල 

ජලb. වගා කට¶+ පව�වාෙගන යාම සඳහා 

පහdක( සැප�ම

1,680,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88217903002 1/17/2018

��පන ජලb. වගා මධ�ස්ථානය සඳහා 

අත�වශ� ෙසේවා පහdක( සපයා ගැTම

3,850,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,761,970.51      98% I 100%

N88217903003 1/17/2018

��පන ජලb. වගා මධ�ස්ථානය සංව_ධනය 

<3ම සඳහා අවශ� පහdක( සැප�ම

4,236,662.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 4,227,970.56      100% I 100%

අමා.ෙ�.
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A88217103004 2/20/2018

��පන ජලb. වගා මධ�ස්ථානෙ� වගා ඒකක 

ප�සංස්කරණය <3ම

2,657,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,656,499.25      100% I 100%

A88217103005 2/20/2018

��පන ජලb. වගා මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

ප�සංස්කරණය හා .RN සැප¶( ප-ධ�ය 

නnකරණය <3ම

1,657,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,656,973.69      100% I 100%

A88217103006 2/20/2018

��පන ජලb. වගා මධ�ස්ථානෙ� ආරKෂක 

වැට සකස් <3ම

386,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 369,754.22         96% I 100%

A88217103008 10/12/2018

��පන ජලb. වගා මධ�ස්ථානෙ� සTපාරKෂක 

පහdක( සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 243,433.20         81% I 100%

U88212104001 1/23/2018

ෙකො�êෙC අ�ණ ප�සංස්කරණය -ii අ�යර

781,889.56             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 781,889.56         100% I 100%

U88212104002 12/29/2018

බට6ර බලෙබෝව �ගස්��ය අ�ණ අ��වැ@යාව

1,592,425.12          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,592,425.12      100% I 100%

U88212104005 12/29/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අඹගහව�ත 

අ�ණ පැ�සංස්කරණය <3ම

1,313,710.29          අමා.ෙ�. 100% I 100%ප.වා� අධ�
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U88212504006 12/29/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�ගස්��ය අ�ණ දKවා කෘk කා_Eක මා_ගයK 

සකස් <3ම

409,053.50             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 409,053.50         100% I 100%

N88214104004 12/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකෝ�ව�ත ජනපදෙ� අ©ආදාය(ලාÞ ප[� 

07ක bවන ත�වය නංවා1ම සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

209,887.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 209,887.00         100% I 100%

U88212104007 8/21/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙප�යාෙගොඩ ෙව�යාෙ� ඇළ මා_ගය 

ප�සංස්කරණය <3ම.

290,843.98             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 290,843.98         100% I 100%

U88212104008 12/1/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

නැ/n�යව�ත��ෙතQ�ෙපොල ඇළ මා_ගය 

ප�සංස්කරණය <3ම.

217,982.52             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 217,982.52         100% I 100%

U88212104009 11/27/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

]ඩාෙගොඩ �ව) මහතාෙJ Oවස අසල 

ෙව�යාෙ� ටැKට_ පැ)�ම ඉ�<3ම

321,100.44             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 321,100.44         100% I 100%

N88219905001 1/12/2018

අෙ²Dස්ස �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ�Uණා�මක ෙරෝපණ දව� 

Oෂ්පාදනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 993,348.50         99% I 100%

N88219905004 4/21/2018

අෙ²Dස්ස �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානයට අය� DÅ� ඒකක සංව_ධනය 

සඳහා භාlඩ Eල^ ගැTම

1,381,100.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,343,201.49      97% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88219905006 4/21/2018

අෙ²Dස්ස �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� .ක�ප බලශK� භා.තය 

පව_ධනය උෙදසා 2_ය බලශK� n� ලා(D 

ස.<3ම

975,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

N88219905003 12/18/2018

අෙ²Dස්ස �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� ෙතොර+� තාKෂණ ඒකකය 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 895,048.00         90% I 100%

N88219905005 4/21/2018

අෙ²Dස්ස �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

2,643,900.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 2,446,196.28      93% I 100%

U88212105007 12/29/2018

��ගම පා.ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පනාවල යාය 

�ට ඇළ d-ධ <3ම

48,656.30               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 48,656.30           100% I 100%

U88212105002 12/29/2018

උඩෙවල සහ ෙද�ඔ�වාව යාෙ� ඇල d-ධ <�ම

190,603.04             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 190,603.04         100% I 100%

U88212105008 8/21/2018

��ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මාnෙහේන, ��ගම එ(.Y.ෙසෝමාදාස මහතා 

ෙගො.තැ) කට¶+ =Rකරන ]�ර අසN) ඇ� 

ඇළ මා_ගය සඳහා පැ� බැ(මK ඉ�<3ම

250,517.30             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 250,517.30         100% I 100%

H88219105010 1/17/2019

අෙ²Dස්ස �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� අභ�)තර මා_ග සංව_ධනය 

<3ම

600,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 453,574.65         76% I 100%

ප.කෘk අධ�
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U88212106001 12/29/2018

ෙබෝනෑගල �Kගහෙද4ය යාය ඇල මා_ග 

ප�සංස්කරණය

550,686.14             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 550,686.14         100% I 100%

U88212106002 12/29/2018

 ෙබෝග�ව ෙව�යාෙ� ඇල මා_ගය 

ප�සංස්කරණය <3ම අ�යර - II

58,109.74               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 58,109.74           100% I 100%

U88212106003 12/29/2018

අ�ෙබෝගහෙදOය යාය ෙසොෙරො� ඇල 

ප�සංස්කරණය

283,511.28             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212106004 12/29/2018

352 F මාතලාන මැද ඇලට ටැKට_ පැ)�මK 

ඉ� <3ම

316,658.44             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 316,658.44         100% I 100%

U88212106005 12/29/2018

අ�තනග�ල Dස්වැ�ෙද4ය ෙව�යාෙ� �ට ඇල 

මා_ගය (-ධ <3ම

80,375.40               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 80,375.40           100% I 100%

U88212106006 12/29/2018

යටවක ප)සල පාෙ_ ජලය %ස් කරන .ල හෑ3ම 

හා අ�ණK ඉ�<3ම

395,932.67             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 390,376.85         99% I 100%

U88212106010 12/29/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ÅÃ�යාව කෘk ඇළ සංව_ධනය <3ම

52,838.83               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 52,838.83           100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U88214106008 12/18/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

දඹඅ+ල �කලාන ජනපදෙ� �.�.ග(.2535 

��ෙ_ ෙලොQ 9 =ට ෙලොQ 72 දKවා මා_ගෙ� 

Rෂ්කර ස්ථාන ෙකො)®Q අ+රා සංව_ධනය <3ම

760,797.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 760,797.00         100% I 100%

U88212106012 12/29/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�ටෙද4ය යාය අලවල ]��යාෙ� කෘk ඇළ 

සංව_ධනය <3ම

51,962.16               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 51,962.16           100% I 100%

U88212106013 12/29/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අලවල ෙබෝම�ව මා_ගෙ� ෙගොරකාෙද4ය 

ඇෙ� ප)ගහ අ�ෙl ඇළ ඉ�<3ම

248,399.07             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 248,399.07         100% I 100%

U88212106016 12/29/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  නවග�ව 

කෘk මා_ගයට පස් දමා සංව_ධනය <3ම

847,069.43             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212106014 12/29/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

373 ව�ග(��ල �Kගහෙද4ය ෙව�යායට 

ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<3ම

218,141.39             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 218,141.39         100% I 100%

U88212506011 4/20/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

361 ෙගොඩගම කඑගහNයැ-ද කෘk මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

242,860.96             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 242,860.96         100% I 100%

J88214306015 7/18/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකෝQඨාශෙ� 

ද�ව අ+ල ජනපදෙ� ප�ංI කQ�ක�ව)ෙJ 

ඉඩ(වල පාං( සංරKෂණය <3ම

285,269.25             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 284,561.75         100% I 100%

ප.වා� අධ�
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N88214106009 11/8/2018

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

යටවක Eයනෙකොල.ලව�ත ජනපදය ආද_ශ 

පල+� ග(මානයK ෙලස සංව_ධනය <3ම

41,250.00               අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 41,250.00           100% I 100%

U88212106018 1/8/2019

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ග�ෙබොඩයාෙ� කෘk ඇල ප�සංස්කරණය <3ම

183,088.02             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 183,088.02         100% I 100%

U88212106019 1/8/2019

අ�තනග�ල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මාතලාන ගලඋඩ ප)සල අසල අ�ණට අ�� 

ලෑN දැ�ම 

 

42,447.58               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 42,447.58           100% I 100%

U88214106020 11/21/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දඹඅ+ල 

�කලාන ජනපදෙ� �.�.ග(.2523 ��ෙ_ ෙලොQ 

11 =ට 15 දKවා මා_ගෙ� Rෂ්කර ස්ථාන 

ෙකො)®Q අ+රා සංව_ධනය <3ම

239,203.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 238,065.00         100% I 100%

U88212107001 12/29/2018

ෙබො�ලත උ+ර +)ෙමෝදර අ�ණ 

ප�සංස්කරණය

1,154,372.46          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,154,372.46      100% I 100%

U88212507002 1/14/2019

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 240, 

ඉහළ ඉ��ෙගොඩ උ+ර මහා යාෙ� ප)සල]�ර 

අසල ටැKට_ පැ)�මක ඉ�<3ම

413,991.74             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 413,948.23         100% I 100%

U88212107004 12/29/2018

ග(පහ බට6ර ෙකොස්=)න ෙවෙ�කෙp අ�ණ 

ප�සංස්කරණය <3ම

162,130.72             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 162,130.72         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88212107005 12/29/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ��ගම 

ෙබොග�ව ෙහොරෙගො�ල පාෙ_ ඇලට පැ�බැ(මK 

ඉ�<3ම

293,961.20             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 293,961.20         100% I 100%

U88212107008 12/29/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 241/� 

වැNෙ��ය ද]ණ උ+ර ]��යාෙ� ෙ�N 

ප�සංස්කරණය <3ම

83,240.85               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 83,240.85           100% I 100%

U88212107009 12/29/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 237/ඒ 

බට6ර ෙකොස්=)න 1 වසෙ( ඇලෙ�N 

ප�සංස්කරණය <3ම

122,271.80             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 122,271.80         100% I 100%

N88215507007 5/24/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ගාEය 

ආ_ýකය නංවා1ම උෙදසා බÅවා_kක පැල 

ලබා^ම

495,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 495,000.00         100% I 100%

U88212107010 1/8/2019

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ඉහළයාෙගොඩ ද]ණ, .හාර මාවෙ� 

ප�තCෙප�ම මහතාෙJ Oවස අසල ඇ� ඇළ 

��=R <3ම

244,385.60             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 244,385.60         100% I 100%

U88212107011 1/8/2019

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ස(wR 

.හාරය =ට ක�වල ඇළ දKවා ඇළ 

ප�සංස්කරණය 

<3ම

 235,364.08             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 229,552.80         98% I 100%

U88214108003 2/28/2018

ජා ඇල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙල)Iයාව�ත ජනපදෙ� අභ�)තර මා_ගෙ� 

කා�  දමා, ෙබෝK] පැ� බැE බැඳ මා_ගය 

ෙකො)®Q කර සංව_ධය <3ම

825,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 809,057.50         98% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  
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��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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()*+මා

U88212108002 12/29/2018

බl@ෙගොඩ ෙp.p අ�ණ ෙනොෙහො� 

බl@ෙගොඩ අ�ණ ප�සංස්කරණය

1,133,489.25          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,133,489.25      100% I 100%

U88212108004 12/29/2018

ජා ඇල පාෙ-hය සභාවට අය� +ඩැ�ල 

�ස්+රාජ මාවත ෙබෝK]ව =ට දÛගම wං ඇල 

දKවා ඇ� ෙපො+.ල ෙදපා ඇල d-ධ <3ම

1,150,000.00          අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,144,840.00      100% I 100%

U88212108005 12/29/2018

ජා ඇල පාෙ-hය සභාවට අය� රාගම ෙCරල)ද 

DwR මාවත මා_ගයට යාබදව ඇ< ඇල මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,155.85         100% I 100%

U88212108006 12/29/2018

ජා ඇල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� මහයාය 

මැල ඇළ හරහා අ�� අංක 01 ට පහN) නව 

අ�ණK ඉ�<3ම

1,107,631.32          අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212108007 6/22/2018

ජා ඇල පාෙ-hය සභාවට අය� කඳාන නාෙගොඩ 

ෙමොරාව�ත +)වන ප�මග, ව ව�ත වට කර 

ඇ� ෙදපා ඇළ සහ කා�ව d-ධ ප.ත <3ම

999,350.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 998,150.00         100% I 100%

U88212108010 12/31/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය සභාවට අය� ඒකල ෙලෝpස්ටා 

ආයතනය අසළ ඇළ මා_ගය (E�ව)ෙගොඩ 

මා_ගෙ� =ට ඔෙ� කැෙ� දKවා) d-ධ ප.ත 

<3ම

860,000.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 820,248.00         95% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88217108013 9/20/2018

ජා ඇල නගර සභා �මාෙ� වෑවල ගාම Oලධා3 

ෙකොQඨාශෙ� වෑවල ප�Nය අසN) ඇ� අ+� 

මා_ගය ෙකලවර කලDවට ඇ+�වන ස්ථානෙ� 

�6�  Âවර ෙකො�පල ඉ�<3ම

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

පාෙ-�ය 

ඉංFෙ)� 3,990,953.96      100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U88212108014 10/9/2018

ජා ඇල පාෙ-hය සභාවට අය� රාගම ෙCරල)ද 

DwR මාවත මා_ගයට යාබදව ඇ� ඇල මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම අ�යර - 2

500,000.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 499,892.64         100% I 100%

U88212108015 10/9/2018

ජා ඇල පාෙ-hය සභාවට අය� ද©ගම වහ�යගම 

කර�ත ඇල සංව_ධනය <3ම

507,000.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 456,004.00         90% I 100%

U88212109001 12/29/2018

180 ෙහොරෙC හා ෙහොරෙC+©ව B) ඇල 

ප�සංස්කරණය

431,390.80             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 431,390.80         100% I 100%

U88212109002 12/29/2018

ෙහොරෙC B) ඇල අ�� අංක 01 හා 02 සඳහා 

අ�� ලෑN සැප�ම

155,692.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 155,692.00         100% I 100%

N88214109004 6/5/2018

ව�තල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ��අKකරය ජනපදෙ� ෙතෝරා ග� 

අ©ආදාය(ලාÞ ප[� 10K සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ෙලස තණෙකොල කපන මැk) ලබා^ම

180,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 180,000.00         100% I 100%

H88216709003 5/22/2018

පළා� අධ�Kෂ කා_යාලෙ� ප�පාලන 

ෙගොඩනැ¨�ල සහ %ස්n( ශාලාව ඉ�<3ම අ�යර 

- 1

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 10,000,000.00    100% I 100%

N88214109006 9/19/2018

අ��අKකරය ජනපදෙ� ජනපදලාÞ)ෙJ bවන 

ත�වය ආ_ýක හා සමාbය වශෙය) ඉහළ 

නැංnම සඳහා පහdක( සැප�ම

295,165.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 295,165.00         100% I 100%
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��ය�
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()*+මා

U88212110001 12/29/2018

මහර උ©�ල ප)ස� අගාර යාය සඳහා ටැKට_ 

ආන� 1 හා 2 ඉ�<3ම

877,602.76             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 877,602.76         100% I 100%

U88212110002 12/29/2018

මහර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම�ව+6���ය බN.ල ඉහල ඕ.ට අ�ණ 

ප�සංස්කරණය <3ම

393,952.57             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 393,952.57         100% I 100%

J88214310004 7/18/2018

මහර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙබෝගහව�ත ජනපදෙ� පාං( සංරKෂණය <3ම 

අ�යර  2

333,329.01             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 321,779.15         97% I 100%

J88214110003 5/25/2018

මහර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙබෝගහව�ත ජනපදෙ� කැබN අංක 31 පෙ�ශ 

මා_ගෙ� ඉඩ( පාං( සංරKෂණය අ�යර - 1

549,333.75             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 549,333.75         100% I 100%

U88212111001 12/29/2018

ව�අරඹ ටැKට_ පැ)�ම ඉ� <�ම - ii අ�යර

295,065.49             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212111007 12/29/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පඹෙහේන ඉ�K��ය එoබල ]��යාය වලට 

ජලය සපයන ඇළ  මා_ග ප�සංස්කරණය <3ම

872,988.86             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 872,988.86         100% I 100%

U88212511006 4/20/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙ-ලගහ ]�� යායට ටැKට_ පැ)�මK 

ඉ�<3ම

305,062.75             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 302,856.68         99% I 100%

ප.වා� අධ�



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ග% 
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()*+මා

U88212111008 12/29/2018

ෙදො(ෙප පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මlඩාවල ��ෙවන පාෙ_ කෑරගල මාවෙ� =ට 

මහෙවල ]��යායට ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<3ම

670,605.72             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 665,304.89         99% I 100%

U88212111003 12/29/2018

අ�රාෙගොඩ ද]ණ �යන පලාව ]�� යායට 

අ�ණK ඉ� <�ම

1,444,918.60          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,444,918.60      100% I 100%

U88212111004 12/29/2018

391 �යවාල ගා.O.වසෙ( Bන� ]�ර අ�ණ 

ප�සංස්කරණය

348,698.31             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 293,079.44         84% I 100%

U88212111010 12/29/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වාන�වාව ද]ණ 

¶.ඒ. ]මාර මහතා  ෙJ Oවස අසN) යන කෘk 

මා_ගෙ� U�වල ෙව�යායට ටැKට_ ඇ+� 

<3ම සඳහා ටැKට_ පැ)�මK ඉ� <3ම

675,162.25             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 657,752.53         97% I 100%

U88212111002 12/29/2018

ඉR�ග�ල ෙව�යායට කෘk ය)ත ගැTම සඳහා 

ටැKට_ පැ)�මK ඉ� <3ම

398,628.98             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 398,628.98         100% I 100%

U88212111005 12/31/2018

මැ-ෙ-ගම �) ò� අගාර අ�ණ නැවත ඉ� <�ම

2,952,578.13          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 2,952,578.13      100% I 100%

U88212111009 12/29/2018

ෙදො(ෙප පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ක�වලෙද4ය යාෙ� �ට ඇළ මා_ග ෙදක සහ 

මැද ඇළ මා_ගය ප�සංස්කරණය <3ම

578,812.05             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 578,812.05         100% I 100%
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A88216712002 1/30/2018

¦යගම ප( ෛවද� කා_යාලය අ��වැ@යාව 

<3ම

3,100,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 3,100,000.00      100% I 100%

U88212112001 12/29/2018

පහළ ¦ය).ල +(ෙමෝදර අ�ණ ප�සංස්කරණය

1,414,203.53          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,414,203.53      100% I 100%

U88212112004 9/18/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� දරපාගම 

මහ ෙව�යාෙ� ඇල මා_ගය ��සකර <3ම

113,919.30             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 113,919.30         100% I 100%

U88212112005 9/18/2018

¦යගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මාවරමං@ය ඉහළ ¦ය).ප ෙව�යායෙ� 

ඇලෙ�N ��සකර <3ම

77,135.49               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 73,235.30           95% I 100%

A88216712006 12/17/2018

¦යගම ප( ෛවද� කා_යාලය අ��වැ@යාව 

<3ම  අ�යර 2

993,060.30             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 993,000.00         100% I 100%

A88216713001 1/21/2019

කඩවත ප( ෛවද� කා_යාලය අ��වැ@යා <3ම

2,298,229.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 1,248,961.29      54% D 80%

A88216713002 12/18/2018

කඩවත ප( ෛවද� කා_යාලෙ� OලOවස 

අ��වැ@යා <3ම

2,106,939.70          අමා.ෙ�. 100% I 100% අධ�Kෂ පළා� ස��ව Oෂ්පාදන ෙදපා_තෙ()+ව
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U88212122001 12/29/2018

ෙකොෙලො)නාව මාNගාෙගොඩැ�ල හ�බරාව 

යායට ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<�ම.

457,079.75             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 457,079.75         100% I 100%

U88212124003 12/29/2018

ඇÃ�ලෙද4ය ජල %ඳ[ම ස6ත ටැKට_ 

පැ)�ම ඉä<�ම

250,419.24             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 250,419.24         100% I 100%

U88212124004 12/29/2018

උ©.ල යායට ටැKට_ පැ)�මK හා රාමහැර 

යාෙ� ඇල ෙව1 ප�සංස්කරණය

783,945.46             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 783,945.46         100% I 100%

U88212124006 1/23/2018

.�ෙහ�( ව�ත �ට ඇල ප�සංස්කරණය <�ම

87,615.28               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 87,615.28           100% I 100%

U88212124007 12/29/2018

ඇÃ�ලෙද4ය ගමෙවල පැ�බැ(ම ඉ�<3ම

171,153.42             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 171,153.42         100% I 100%

U88212124008 12/29/2018

රණාල ප)ස� ෙදOය ආ)යාෙද4ය =ට 

BනRරාව දKවා පධාන ඇළ මා_ගය හා අ+� 

ඇළමා_ග ප�සංස්කරණය <3ම

316,642.53             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 316,642.53         100% I 100%

U88212124009 12/29/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ+�¨�ය ව�ගම හා �Kම�ගම අතර ඇ� 

පධාන ෙව�යාෙ� �ට ඇල ප�සංස්කරණය <3ම

100,061.55             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 97,235.03           97% I 100%
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U88212124011 12/29/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ+�¨�ය ෙමොර�වාෙහේන මහ ෙව� යාෙ� 

පධාන ඇල මා_ගය හාරා ප�සංස්කරණය <3ම

461,648.33             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 461,648.33         100% I 100%

U88212124010 12/29/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වැN��ලෑව =ට ��)ගල දKවා මැද ඇල 

ප�සංස්කරණ <3ම

187,912.65             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 187,912.65         100% I 100%

U88212524013 8/27/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ඇ�ම) Y�ස් මාවත ෙද�වල ]�ර කෘk මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

495,654.16             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 495,654.16         100% I 100%

U88212124014 8/27/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශාෙ� පරගහ 

කමතට යන මා_ගෙ� පැ�බැ(ම ප�සංස්කරණය 

<3ම

241,723.60             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 239,483.10         99% I 100%

U88212124015 1/14/2019

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

<+�ගහJගන ඇළ සංව_ධනය <3ම

155,395.50             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 153,737.16         99% I 100%

N88218425004 2/7/2018

�Kම�ගම Oවාස ෙයෝජනා කමෙ� Oවැ=ය) 

සඳහා ෙගව+ වගා වැඩසටහනK �යා�මක <3ම

150,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 149,895.00         100% I 100%

U88212125001 12/29/2018

මහෙබෝK] ඇළ ටැKට_ පැ)�ම ඉ�<�ම

320,753.16             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 320,753.16         100% I 100%
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U88212125002 12/29/2018

බටෙදොඹගහ ව�ත ටැKට_ පැ)�ම ඉ�<�ම

348,954.65             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 348,954.65         100% I 100%

U88212125003 12/29/2018

බටෙදොඹගහ ව�ත කෘk පාෙ_ පැ�බැ(ම  

ඉ�<�ම

791,517.69             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 791,517.69         100% I 100%

U88212125006 12/29/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උඩහ��ල නැෙගන6ර අ�ර මාවෙ� =ට 

ෙද�ගහව�ත දKවා මැද ඇළ සංව_ධනය <3ම

198,714.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 198,714.00         100% I 100%

U88212125005 12/29/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උඩහ��ල නාල)දාරාම පාර අ+� මාවෙ� �ට 

ඇෙළ6 පැ�බැ(ම ඉ�<3ම

299,647.81             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 299,647.81         100% I 100%

U88212525007 4/20/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මහරගම ප��ව ෙව�යායට ටැKට_ පැ)�මK 

ඉ�<3ම.

649,040.05             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 649,040.05         100% I 100%

U88212125008 1/22/2019

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උඩහ��ල නාල)දාරාම පාර, අ+� මාවෙ� �ට 

ඇෙළ6 පැ� බැ(ෙ( ඉ�� ෙකටස සංව_ධනය 

<3ම

985,320.91             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 985,320.91         100% I 100%

U88212129001 12/29/2018

Tල(මහර ෙගොඩෙව�යාෙ� මැද ඇෙ� 

පැ�බැ(ම ඉ�<�ම

472,441.66             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 472,441.66         100% I 100%
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U88212129002 12/29/2018

හ��ට මැද ඇළ ප�සංස්කරණය

607,685.09             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 607,685.09         100% I 100%

U88212129003 12/29/2018

ර�ම�ෙද4ය මහ ඇෙල6 අ�ණK සහ ටැKට_ 

පැ)�මK හා අ�ණK ෙය^ම ම¨) සංව_ධනය 

<�ම

337,740.85             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 337,740.85         100% I 100%

U88212129004 12/29/2018

මැදෙද4යයාෙ� අ�� අංක 36 අ�� 

ප�සංස්කරණය <3ම, ටැKට_ පැ)�මK 

ඉ�<�ම හා ද]�පස ඉ[රට පැ�බැ(මK 

ඉ�<3ම

239,209.58             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 239,209.58         100% I 100%

U88212129006 12/29/2018

කැස්බෑව නැෙගන6ර ඇ%�වල මැදෙදOය 

ෙව�යාෙ� මහ වැNකැ�ය ]�ර අසල ඇ� 

පැ�බැ(ෙ( යට ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

173,790.21             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 173,790.21         100% I 100%

U88212129007 12/29/2018

ෙගොනම@�ත පාර �ගගහ ]�ර අසල ඇ� ඇළ 

මා_ගය ෙමොරඳ ඇළ දKවා සංව_ධනය <3ම

753,466.18             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 753,466.18         100% I 100%

U88212129010 12/29/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�O�යාගාරයාය ෙගො. සං.ධානය පව�න 

පෙ-ශෙ� ෙව�යායට අවශ� ෙබෝK] සැක�ම

214,160.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 214,160.00         100% I 100%

U88212129011 12/29/2018

කැස්බෑව පා. ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙබ�ල) 

.ල .හාරෙ� වැෙව6 ෙබෝQ� %දවම සඳහා 

ජැ�යK සාදා ගැTම

1,057,075.92          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,057,075.92      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88212129009 12/29/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

බටකැ�තර ගැඩwවාන  ගලගාෙද4ය =ට මා� 

ෙබෝK]ව හරහා සහ බටකැ�තර <ඳෙද4ය =ට 

මා� ෙබෝK]ව හරහා දැලතර පාලම දKවා ඇළ 

(-ධ කර සංව_ධනය <3ම 1,121,116.00          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,121,116.00      100% I 100%

U88212129014 12/31/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැස්බෑව වැව වටා ඇ� ව�ායාම මංÝ�ෙ� =Rn 

ඇ� හාO ��සකර කරගැTම

148,530.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 100,560.00         68% I 100%

U88212129015 8/27/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහො)න)තර උ+ර න©ෙදOය යාය සඳහා 

ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<3ම

174,940.59             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 174,940.59         100% I 100%

U88212129016 1/14/2019

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කහෙපොල දඟ ෙපො�ගහ ]�ර ඇළ මා_ගය 

ප�සංස්කරණය 

<3ම

 184,551.20             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 123,662.70         67% I 100%

U88212129017 12/21/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� හ��ට 

වැෙ�ෙද4ය යායට ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<3ම

403,471.59             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 396,166.76         98% I 100%

N88215530001 1/12/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ�Uණා�මක ෙරෝපණ දව� 

Oෂ්පාදනය <3ම

315,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 314,203.00         100% I 100%

U88212130003 12/29/2018

��පන ද]ණ ඇල මා_ග ප�සංස්කරණය <�ම

624,676.75             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 624,676.75         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88212130004 12/29/2018

මහෙවල මැද ඇෙ� ටැKට_ පැ)�මK හා 

අ�ණK ඉ�<�ම

370,983.50             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212130005 12/29/2018

�ණමෙ� �ට ඇල කැYම

192,387.39             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 192,387.39         100% I 100%

U88212130006 12/29/2018

මැද ඇලට අ�� 2K ඉ�<�ම

763,361.88             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 657,280.09         86% I 100%

U88212130007 12/29/2018

ෙකොළg) ]�ෙ_ ව( හා ද]� �ට ඇල 

<.E.2K Rරට කැYම

68,622.80               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 67,109.11           98% I 100%

U88212130008 12/29/2018

ම�1ෙJ ]�ර අ�ණ ප�සංස්කරණය <�ම

1,100,161.15          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,087,932.74      99% I 100%

U88212130010 3/13/2018

Eෙද�ලගහ ]�� යායට ටැKට_ පැ)�මK 

ඉ�<3ම

234,797.04             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 234,797.04         100% I 100%

U88212130011 12/29/2018

පාන�ව dගත) එ��=හ මාවෙ� �ය=� 

Dස්සැ�ල මහතාෙJ ]�� යාෙ� =ට පැ� බැ(ම 

බැøම

1,305,111.50          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,305,111.50      100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U88212130012 12/29/2018

ෙහෝමාගම ෙගොඩගම i ෙඛ�තාරාමය ගම) 

කරන මා_ගෙ� ]�ර ෙදපස ඇ� මා_ගෙ� 

පැ�බැ(ම සකස් <3ම

413,960.41             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 413,960.41         100% I 100%

U88212130015 12/29/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� වැව ප�සංස්කරණය <3ම

1,354,092.62          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,354,092.62      100% I 100%

N88219930016 1/12/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� ෙගො.පල හා DÅ� Kෙෂේත 

සංව_ධනය

4,055,276.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 4,002,658.50      99% I 100%

N88219930018 1/12/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� කා_යය) පහd <3ම +N) 

ඵලදාgතාව ඉහළ නැංnම සඳහා නnන ෙතොර+� 

තාKෂ4ක h�Yය කම භා.තා <3ම

894,550.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 894,548.00         100% I 100%

N88219930020 8/27/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� ෙකොළඹ �ස්*K කෘkක_ම හා 

ස�ව Oෂ්පාදන පද_ශනය පැවැ�nම සඳහා 

ආයතන ප�ශය සකස් <3ම හා ය�තල පහdක( 

වැ@�¶� <�ම 2,963,477.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 2,846,607.31      96% I 100%

N88219930017 1/12/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� ෙගො.පල සංව_ධනය සඳහා 

ය�තල පහdක( වැ@�¶� <3ම

4,890,313.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 4,751,381.63      97% I 100%

N88219930019 6/16/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� ෙකොළඹ �ස්*K කෘkක_ම හා 

ස�ව Oෂ්පාදන පද_ශණය පැවැ�nම

4,726,099.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 4,718,178.16      100% I 100%
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N88219930022 12/18/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� 2_ය බල ප-ධ�යK �6�nම හා 

n� ලබා(D ස.<3ම

1,485,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,485,000.00      100% I 100%

N88219130032 12/18/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්තානෙ� ආරKkත ගාහය ඉ�<3ම

2,300,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 2,300,000.00      100% I 100%

N88215630033 7/13/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� නාග�ක පල+� උද�ාන 

ආ_ශනයK ස්ථා�ත <3ම

90,000.00               අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 90,000.00           100% I 100%

H88219130021 5/16/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� පැර4 ෙ-ශණ ශාලාව 

නnකකරණය හා වා¶ස�කරණය <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,965,641.50      98% I 100%

U88212130025 12/29/2018

ෙහෝමාගම  පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

.මනෙJ මාවත ෙකළවර ටැKට_ පැ)�මK 

ඉ�<3ම

230,550.26             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 230,550.26         100% I 100%

U88212130028 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම�ෙතෙගොඩ මහ වැෙ� ද]� ඉ[� ඇළ �ෙJ 

dමනනායක මහතාෙJ ]�ර අසN) 

පැ�බැ(මK ඉ�<3ම - අංක 02

150,611.92             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 150,611.92         100% I 100%

U88212130030 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම�ෙතෙගොඩ මහ වැෙ� ව( ඉ[� ඇළ �ෙJ 

Iෙතස්න මහතාෙJ ]�ර අසN) පැ�බැ(මK 

ඉ�<3ම - අංක 04

152,344.21             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 152,344.21         100% I 100%
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U88212130035 12/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පනාෙගොඩ 

බට6ර  ¤ඩ�වාව යාය අබල) n ඇ� ඇළ ෙ�N  

සකස් <3ම

345,894.80             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 345,894.80         100% I 100%

U88212130034 12/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �යගම මහ 

ෙව�යාෙ� ව( ඇළ සංව_ධනය <3ම

208,669.65             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212130024 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වට%ක ද]ණ DදවD ෙව�යාෙ� අ�ණ අසල 

පධාන ෙ��ල අ��වැ@යා <3ම

459,785.65             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 459,785.65         100% I 100%

U88212130026 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පැ�Nයවල පාෙ_ එෙකොෙලොස්ෙවO ප�මෙග) 

දවටගහ යායට බැ�මට ටැKට_ පැ)�මK 

ඉ�<3ම

231,830.60             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 231,830.60         100% I 100%

U88212130027 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම�ෙතෙගොඩ මහ වැෙ� ද]� ඉ[� ඇළ �ෙJ 

ඉෙ�ෙප�ම මහතාෙJ ]�ර අසN) 

පැ�බැ(මK ඉ�<3ම - අංක 01

153,683.22             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 153,683.22         100% I 100%

U88212130029 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම�ෙතෙගොඩ මහ වැෙ� ද]� ඉ[� ඇළ �ෙJ 

ජය=� මහතාෙJ ]�ර අසN) පැ�බැ(මK 

ඉ�<3ම - අංක 03

151,447.87             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 151,447.87         100% I 100%

U88212130031 12/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

බාහ්මණගම මා��ෙගොඩ ෙගො. සං.ධාන මහා 

යායට ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<3ම

264,952.36             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 264,952.36         100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U88212130036 12/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වට%ක උ+ර, 

කඩඅ©ෙ� ]�ර ෙ��ල කැf යාම වලKවා 

ගැTම සඳහා පැ� බැ(මK ඉ� <3ම

434,558.28             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 434,558.28         100% I 100%

U88212130037 12/29/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� වැව ප�සංස්කරණය <3ම අ�යර 

2

396,427.12             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 396,427.12         100% I 100%

U88212530014 4/20/2018

ර).මන ඉඩම අසN) යහලෙද4ය ෙව�යාය 

සඳහා ටැKට_ පැ)�මK සැක�ම

302,892.04             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 302,892.04         100% I 100%

H88216730023 12/28/2018

ෙහෝමාගම ප( ෛවද� කා_යාලය ඉ�<3ම - 

අ�යර 03

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 6,731,520.14      67% D 80%

S88218430038 7/31/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශය +ළ 

කෘkකා_Eක කට¶+ පව_ධනය <3ම සඳහා 

ෙගව+ වගා තරඟයK පැවැ�nම

1,600,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 1,563,064.00      98% I 100%

K88219930039 8/8/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� ෙකොළඹ �ස්*K කෘkක_ම හා 

ස�ව Oෂ්පාදන පද_ශනය පැවැ�nම සඳහා 

අවශ� පහdක( සැප�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 298,750.00         100% I 100%

N88218430041 9/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�නමෙ� යකහ�ව ගාම Oලධා3 ෙකොQඨාශෙ� 

කාබOක ෙගව+ වගා වැඩසටහනK �යා�මක 

<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 99,000.00           99% I 100%
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U88212130042 11/14/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මහනකඳයාය කෘk මාවෙ� පැ�බැ(ම 

ඉ�<3ම

 

360,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 352,954.95         98% I 100%

U88212130043 1/8/2019

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

E�ව).ල යාය සඳහා ඇලෙ�N ප�සංස්කරණය 

<3ම

261,013.02             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                      0% Q 0%

U88212130044 3/8/2019

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

හ�කඳවලයාය සහ Dස්වැ� අ-දර යාය සඳහා 

ටැKට_ පැ)�මK ඉ� <3ම.

438,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 413,000.00         94% I 100%

G88219831003 2/26/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� කා)තා 

සE� ෙවත ෙගව+ වගාව සඳහා කෘk උපකරණ 

ලබා^ම

56,000.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 55,800.00           100% I 100%

U88212131001 12/29/2018

ෙකොස්ගම හ�බරාව කහව ]�� යායට ටැKට_ 

පැ)�ම ඉ�<�ම ෙදවන අ�යර

345,957.04             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 345,957.04         100% I 100%

U88212131002 12/29/2018

වැN��ලෑව යාෙ� ඇළ මා_ග ප�සංස්කරණය 

<�ම -මාwල

212,861.85             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 212,861.85         100% I 100%

U88212131004 12/29/2018

අ�ස්සාෙ��ල ඇස්ව�ත ද]�]�� යාෙ� ඇළ 

මා_ගය ��සකර <3ම

185,727.97             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 185,727.97         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88212131005 12/29/2018

ෙකොස්ගම සාලාව ¨4ග�.ල ඇළමා_ගය 

ප�සංස්කරණය, පැ� බැ(ම ඉ�<3ම හා අ�� 

ප�සංස්කරණය

399,008.97             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 399,008.97         100% I 100%

N88214131006 5/9/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 425 

කන(පැ�ල ගාම Oලධා3 වසෙ( ර)ෙද.ගම 

ජනපදෙ� ප�ංI ජනතාවෙJ bවන ත�වය 

නංවා1ම සඳහා ෙ� හා ග(E�ස් පැල ෙබදා^ම

990,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 990,000.00         100% I 100%

N88216931008 11/12/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ව+ 

ක(ක�ව)  අතර ස�ව පාලනය පචNත <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 500,000.00         100% I 100%

U88212131009 1/14/2019

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මාව�ගම ෙමොරගහ ]�රයාෙ� ෙදපස 

ඇලමා_ගෙ� හා ෙකොQට�ව පධාන ඇල මාරගය 

ප�සංස්කරණය <3ම

96,493.02               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 90,419.91           94% I 100%

U88212131010 1/14/2019

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙය 

මාව�ගම ෙකොQට�ව යායට �.ෙසන කෘk 

මා_ගෙ� පැ�බැ(ම සැක�ම හා එ6 අ�ණ හා 

ඇළ මා_ගෙ� ෙකොටසK ප�සංස්කරණය <3ම

700,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 680,000.00         97% I 100%

H88216731011 9/12/2018

ෙකොස්ගම ප( ෛවද� කා_යාලෙ� ඉ�� වැඩ 

අවස) <3ම සහ කා_යාල µEය අලංකාර <3ම

5,417,159.46          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 5,388,670.00      99% I 100%

U88212133002 12/29/2018

�ෙ)ෙතොට අ�ණ ප�සංස්කරණය <�ම.

683,751.32             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 683,751.32         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88212133003 12/29/2018

මහ.ලයායට ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<3ම

303,663.20             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 303,663.20         100% I 100%

N88214133004 6/20/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 457 වග 

නැෙගන6ර �ෙහේ)ක)ද ජනපදය හා 459 ඉහළ 

ෙබෝෙC හබරNය)ක)ද ජනපදය සංව_ධනය 

<3ම

941,924.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 937,740.00         100% I 100%

U88214133005 7/18/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ඉහල 

ෙබෝෙC හබරNය)ක)ද ජනපද මා_ගෙ� 

ෙකොටසK ෙකො)®Q අ+රා සැක�ම

419,070.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 417,731.00         100% I 100%

U88212533006 12/31/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 452 

ගලෙගදර නැෙගන6ර ගාමෙසේවා වසෙ( �6� 

ෙව�යාෙ� කෘkකා_Eක කට¶+ පහd කර 

ගැTම සඳහා ෙ��ල සංව_ධනය කර ටැKට_ 

පැ)�මK ඉ�කර ගැTම. 945,068.50             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 945,068.50         100% I 100%

U88212133007 11/21/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මා6ංගල ෙකොළg)ෙද4ය ෙව�වාෙ� 

පැ�බැ(ම ඉ�<3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 190,354.15         95% I 100%

U88212141001 12/29/2018

ක�වාවල ඇල ප�සංස්කරණය

843,500.40             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 843,500.40         100% I 100%

U88212141003 12/29/2018

ත)����ල ෙදපා ඇල ප�සංස්කරණය

252,032.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 252,032.00         100% I 100%
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U88212141004 12/29/2018

B) ඇල  ප�සංස්කරණය

495,840.64             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 495,840.64         100% I 100%

U88212141005 12/29/2018

වලාන ෙබKෙKගම ඇළ ප�සංස්කරණය <3ම

757,189.34             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 757,189.34         100% I 100%

U88212141006 12/29/2018

ෙහේවාය)ෙJ ඇළ ප�සංස්කරණය <3ම

576,698.60             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 576,698.60         100% I 100%

U88212141007 1/8/2019

කැ]ණෙගොඩව�ත �ටවාන ඇළ ප�සංස්කරණය 

<3ම

727,212.00             අමා.ෙ�. 63% I 100%

U88212141008 7/19/2018

පානRර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැ]ණෙගොඩව�ත කෘk මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම සහ ඒ හරහා �6ටා ඇ� ඇළ මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

2,127,588.00          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 225,144.58         11% C 60%

U88212141009 11/21/2018

පානRර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 2�ය.ල 

ෙවලයාය �ට ඇල ප�සංස්කරණය <3ම

87,069.48               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 87,069.48           100% I 100%

N88215542002 1/12/2018

ෙබෝ�වල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනෙ� 

Uණා�මක ෙරෝපණ දව� Oෂ්පාදනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 390,365.00         98% I 100%

ප.වා� අධ�
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N88219942001 1/12/2018

ෙබෝ�වල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනයට 

අය� ෙගො.පල සංව_ධනය

3,800,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 3,755,694.35      99% I 100%

H88219142004 5/16/2018

ෙබෝ�වල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනෙ� 

ආරKkත ගෘහ ය ඉ�<3ම

2,400,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 2,300,000.00      96% I 100%

U88212142003 7/19/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කාCපෙකො�ව ව�ත ෙදපා ඇළ ප�සංස්කරණය 

<3ම

277,744.22             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 277,744.22         100% I 100%

U88212142005 10/31/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අංක 

718 එතනමඩල ගාම Oලධා3 වසෙ( 

ෙකෝ)ගස්ව�ත කාk මා_ගය සංව_ධනය <3ම

298,103.26             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 286,668.98         96% I 100%

U88212143001 7/19/2018

බlඩාරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වxරා��ල ෙදOය ඇළ මා_ගය සංව_ධනය <3ම

153,626.75             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 153,626.75         100% I 100%

U88212543002 7/19/2018

බlඩාරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙ_�කාන ස�පකාරය අසN) ෙ_�කාන යායට 

පෙ�ශ කෘk මා_ගය ෙකො)®Q දමා සංව_ධනය 

<3ම

534,891.68             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 534,891.68         100% I 100%

U88212143003 7/19/2018

බlඩාරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රgගම ෙසෝමාන)ද මාවෙ� ඊ�යගහෙ��ල, 

රgගම ෙව�යාය ඇළ සකස් <3ම

555,206.33             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 555,206.33         100% I 100%
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N88214144005 4/19/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පහළ 

E�ලෑව සහ උ©ව ජනපදවල ෙ� වගා 

ව�ාපෘ�යK �යා�මක <3ම

399,980.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 399,980.00         100% I 100%

N88215544001 1/12/2018

ෙහොරණ �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

Uණා�මක ෙරෝපණ දව� Oෂ්පාදනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 299,878.85         100% I 100%

U88212144002 12/29/2018

දඹර ස�ගස් අ-දරයාය ඇල ප�සංස්කරණය

196,581.33             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 196,581.33         100% I 100%

U88214144006 5/9/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  616 ඊ 

Eෙද�ල��ලෙහේන ගාම Oලධා3 වසෙ( 

ව[ලගලව�ත ජනපදෙ� ෙප�ශ මා_ගය 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 99% I 100%

N88219944009 8/27/2018

 ෙහොරණ �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

2_ය බල ප-ධ�යK ස්ථා�ත <3ම

2,005,874.52          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,954,000.00      97% I 100%

N88219944011 8/27/2018

 ෙහොරණ �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානයට 

අය� ෙගො.පල සංව_ධනය සඳහා ෙතොර+� 

තාKෂණ ඒකකයK �6�nම

895,100.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 895,048.00         100% I 100%

N88219944008 8/27/2018

ෙහොරණ �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානයට 

අය� ෙගො.පෙ� වගා ඒකක සංව_ධනය <3ම

2,398,411.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 2,384,309.00      99% I 100%

පළා� ඉඩ( ෙකොමසා�ස් 
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N88219944010 3/19/2019

 ෙහොරණ �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

ය�තල පහdක( සංව_ධනය <3ම

2,481,614.48          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 2,465,719.74      99% I 100%

U88212144003 12/29/2018

දඹරයාය ඇල මා_ගය සංව_ධනය

299,659.16             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 299,659.16         100% I 100%

U88212144013 7/19/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ]�ක 

හාN ඇළ ප�සංස්කරණය <3ම

149,056.41             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 149,056.41         100% I 100%

S88219944014 10/19/2018

කෘkක_ම Kෙෂේතෙ� Oරත D-ගලය)ට 

කෘkක_ම DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 191,469.00         96% I 100%

U88214145003 1/7/2019

මRරාවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ඉ�ඹ 

ජනපදෙ� ෙදවන ප�මග ෙකො)®Q <3ම

855,930.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 855,930.00         100% I 100%

U88212145001 12/29/2018

ඉහළ කර)නාෙගොඩ වසෙ( �[ලතැ)න =ට 

�-�යකඩතැ)න දKවා ඇ� ෙදපා ඇල (-ධ <3ම

448,333.84             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212145002 12/29/2018

.ලෙකොලෙදOය =ට ෙර�ණ පහල ෙව�යාය 

දKවා �ට ඇල (-ධ <3ම

257,731.33             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 257,731.33         100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U88212145004 12/29/2018

කර)නාෙගොඩ පාමංකඩ නැෙගන6ර සහ බට6ර 

ඇළ මා_ග සංව_ධනය <3ම

287,892.20             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 287,892.20         100% I 100%

U88212545007 7/19/2018

මRරාවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කන).ල ගාම ෙසේවා වසෙ( ර�නාෙගොඩ ව�ත 

පාර සංව_ධනය <3ම

516,056.23             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 516,056.23         100% I 100%

U88212145006 7/19/2018

මRරාවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙර�ණ 

ගාම ෙසේවා වසෙ( ෙහQ�ෙJ ව�ෙ� =ට 

අ+�කර.ට මා_ගය දKවා �ෙවන (ෙව�යාය 

හරහා) මා_ගය සංව_ධනය <3ම

466,475.70             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 466,475.70         100% I 100%

N88214145005 5/22/2018

මRරාවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ඉ�ඹ 

ජනපදෙ� ජනපදලාÞ) හට පළ+� පැල හා 

ග(E�ස් පැල ලබා^ම

242,580.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 240,422.00         99% I 100%

U88212145008 1/14/2019

මRරාවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ඉහළ 

කර)නාෙගොඩ <�මැ�යාය ඇෙළ6 කඬාÛ 

ප�සංස්කරණය <3ම

595,727.95             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 594,147.03         100% I 100%

N88214146001 5/9/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උ©ගලක)ද ජනපදෙ� අ©ආදාය(ලාÞ)ෙJ 

bවන ත�වය නගා =�nම සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

459,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 457,800.00         100% I 100%

J88214346002 5/22/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙද�මෑ�ල ජනපදෙ� ඉඩ( පාං( සංරKෂණය 

සඳහා ග�වැ� කා� ෙය^ම

525,250.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 399,985.00         76% I 100%
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U88212146003 7/19/2018

wල�=ංහල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ�ෙබෝවන ඇළ පැ�බැ(ම සකස් <3ම

257,897.77             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212147001 12/29/2018

මා ඇළ ප�සංස්කරණය <3ම

240,803.06             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 240,803.06         100% I 100%

U88212147002 12/29/2018

පැලව�ත යාය ඇළ(Oක� ඇෙළේ අ+ ඇළ) 

ප�සංස්කරණය <3ම

118,034.16             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 118,034.16         100% I 100%

U88212147003 12/29/2018

ව��ට යාය ෙදපා ඇල ප�සංස්කරණය <3ම

124,631.31             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 124,631.31         100% I 100%

U88212147005 12/29/2018

ව��ට යාය ෙදපා ඇල අ�ණ ඉ�<3ම

404,722.01             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 404,722.01         100% I 100%

U88212147008 11/14/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 807 

නෑබඩ ගාම Oලධා3 වසෙ( කැ)දක©ව හ)�ෙ� 

=ට කR�ෙපොල ඇළ මා_ගය එක+ වන 

ස්ථානයට �ටවානK සකස් <3ම

247,714.60             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 142,771.36         58% I 100%

U88212147007 7/19/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙබො�වල 728 ඊ පධාන ඇළ ප�සංස්කරණය 

<3ම

1,162,402.19          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,162,241.14      100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U88212148002 12/29/2018

අ-දරෙවල ඇල  මා_ගය ප�සංස්කරණය

288,903.52             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 288,903.52         100% I 100%

U88212148001 12/29/2018

¤ඩ� ඇල මා_ගය ප�සංස්කරණය

138,099.68             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 138,099.68         100% I 100%

U88212149005 7/19/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 806 

ඉ-දෙගොඩ නැෙගන6ර ගාම Oලධා3 වසෙ( ඉහළ 

6�කැ�ය =ට E�ලගහ]�ර දKවා ෙදපා ඇළ 

ප�සංස්කරණය <3ම

193,010.73             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 193,010.73         100% I 100%

U88212149004 7/19/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 796 

න[�+©ව වසෙ(, න[�+©ව දÛවල  ]�ෙ_ 

=ට �ංවල ]�ර හරහා �ට_ 900 ක පමණ ]ඩා 

ඇළ මා_ගයK කැYම

197,055.90             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212149006 7/19/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ක�වලයාය සහ පරකැ�යාය =ට කද)ප�ලයාය 

දKවා ඇළ සංව_ධනය <3ම

330,212.25             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 330,212.25         100% I 100%

U88212149008 7/19/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ෙ� 

යාය B) ඇල සංව_ධනය <3ම

422,557.93             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 422,557.93         100% I 100%

U88212549007 7/19/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වැ�ක)දල අස්වැ-Rම කෘk පාර සකස් <3ම

233,078.26             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 233,078.26         100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U88212549003 4/20/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙදව%gය��ල මහ ෙවල හරහා �ෙවන කෘk 

මා_ගය ෙකොටසK ෙකො)®Q කර සංව_ධනය 

<3ම

480,210.05             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 480,210.05         100% I 100%

J88214349002 5/22/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 795 � 

බRගම නව ජනපදය ගාම Oලධා3 වසමට අයත 

රජෙ� ඉඩ(වල පාං( සංරKෂණය සඳහා ග�වැ� 

ෙය^ම

600,015.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 600,015.00         100% I 100%

U88212149009 10/31/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� නාරා.ල 

ෙකොර�ෙහේන ෙදපා ඇළව� ප�සංස්කරණය <3ම

268,081.50             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 268,081.50         100% I 100%

U88212150001 12/29/2018

ෙපො+Dරාණ අ�ණ ප�සංස්කරණය

1,277,000.00          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,277,000.00      100% I 100%

U88212150002 7/19/2018

අගලව�ත පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� වැව 

ඉහළ යාෙ� =ට උ©]�ර අ�ණ හරහා ඇ� ෙදපා 

ඇළ මා_ගය ප�සංස්කරණය <3ම

326,575.18             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 326,575.18         100% I 100%

U88214150003 6/5/2018

අගලව�ත පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙබෝ යක)ද ජනපදෙ� =ට ෙකොස්ගහව�ත 

දKවා මා_ගෙ� Rෂ්කර ස්ථාන ෙකො)®Q කර 

සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 999,658.64         100% I 100%

U88212150004 11/14/2018

අගලව�ත පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වxරoබ ෙදපා ඇළ ප�සංස්කරණය <3ම

495,771.30             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 495,771.30         100% I 100%
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U88212151002 7/19/2018

ප)Oල නැෙගන6ර 791 B උ©.ල අ�ණ 

ප�සංස්කරණය

1,049,966.59          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,049,966.59      100% I 100%

U88212151001 12/29/2018

Ø�බ-Rව ව ඇල නව අ�ණ ෙදපස ෙසොෙරො� 

ඇල හා ෙ��ල ප�සංස්කරණය

575,004.63             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 575,004.63         100% I 100%

U88212151003 7/19/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ය¨රල 

ප)සල අසල ඇළ ප�සංස්කරණය <3ම

632,845.40             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 632,845.40         100% I 100%

U88212151004 7/19/2018

වල�ලා.ට පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මාකල)දාව 6�]�ර අ�ණ ප�සංස්කරණය 

<3ම

491,667.60             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 491,667.60         100% I 100%

U88212151005 12/7/2018

වල�ලා.ට පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

බටඅ�තෙවල පැ�බැ(ම ඉ�<3ම හා ඉ)දල 

]�ර දKවා ෙදපා ඇළ ප�සංස්කරණය <3ම

766,113.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

U88212151006 1/14/2019

වල�ලා.ට පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

N64යාව ෙව�යාෙ� බ)Q ෙ��ල ��සකර 

<3ම

1,050,000.00          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,000,881.80      95% I 100%

U88212152002 12/29/2018

පාම)+©ව අ�ණ ප�සංස්කරණය <3ම

946,298.31             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 946,298.31         100% I 100%

ප.වා� අධ�
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U88212152004 12/29/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මU�වලයාය අ�ණ හා ඇළ ප<සංස්කරණය 

<3ම

1,439,382.11          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,439,382.11      100% I 100%

U88212152005 4/20/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ප)O ඇළ හා අ�ණ ප�සංස්කරණය <3ම

606,177.05             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 606,177.05         100% I 100%

U88212152007 12/29/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ඇටවරයාය මැද ඇළ සහ ඉහළ ඇළ 

ප�සංස්කරණය <3ම

273,141.14             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 273,141.14         100% I 100%

U88212152008 7/19/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මාෙහේන DවKගහෙහේන ]��යාය මැ�) වැs 

ඇ� පාර සඳහා පැ�බැ(මK ඉ�<3ම

1,060,304.85          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,060,304.85      100% I 100%

N88214152006 12/28/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

836 � කDෙගදර ගාම Oලධා3 වසමට අය� 

කර�ව ජනපදෙ� ජනපදලාÞ) පළ+� වගාවට 

ෙයො� <3ම +�) ප�ලාÞ)ෙJ bවන ත�වය 

නගා =�nම 588,643.10             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 588,643.10         100% I 100%

N88214152009 12/4/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

හැ@ග�ල ගම ෙකො6ලෙද4ය ජල ව�ාපෘ�ය 

�යා�මක 

<3ම

 667,328.45             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 661,776.37         99% I 100%

N88214152010 12/4/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ�වැ�ෙතොට ර�නDර පාර ජල ෙයෝජනා කමය 

වැ@�¶� <3ම

758,211.77             අමා.ෙ�. 99% I 100%පළා� ඉඩ( ෙකොමසා�ස් 
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U88214153001 12:00:00 AM

E�ලOය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 644 ඒ 

දැ�කඩ ගාම Oලධා3 වසෙ( ක�කැටක)ද 

ජනපද මා_ගෙ� ෙතෝරාග� ස්ථාන ෙකො)®Q 

කර සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 998,015.70         100% I 100%

U88212153003 12/29/2018

E�ලOය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

දැ�කඩ =ට ගඟ ෙදසට ඇළ මා_ගය ෙදපස 

ඉ��Nයගහ Dර) ]�ෙ_ (ඉ�� ෙකොටස) ෙව� 

ආතා ගස් කපා ඉව� <3ම

241,834.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 236,819.44         98% I 100%

U88212153002 7/19/2018

වල�ලා.ට පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�ගහතැ)න 849 වව�ත ඇළ මා_ගය 

ප�සංස්කරණය <3ම

96,579.12               අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 96,579.12           100% I 100%

U88212153004 7/19/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පර�ව 

ඇළ ෙදපස ඉ[ර Nංවල ]�ර =ට පර�ව යාය 

හරහා ෙකොෙහොලාන දKවා ඇළ මා_ගය 

ප�සංස්කරණය <3ම.

196,761.78             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 196,761.78         100% I 100%

U88212153005 7/19/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රංචපාන.ල ]�ර දKවා ෙදOයාය ]�ර =ට 

]ඩෙවල දKවා ඇළමා_ගය ප�සංස්කරණය <3ම

412,155.48             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 412,155.48         100% I 100%

N88214154001 4/19/2018

ඉං¨�ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙසොgසාව�ත ජනපදෙ� පාTය ජල ව�ාපෘ�ය 

අ�යර II

2,749,340.37          අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 2,749,340.37      100% I 100%

N88214154003 6/18/2018

ඉං¨�ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 627 � 

]රණ උ+ර ක�<+�ක)ද ජනපදෙ�  

අ©ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත�වය නගා =�nම 

සඳහා ග(E�ස් පැල හා බ-ධ ර�ට) පැල 

=�nෙ( ව�ාපෘ�ය �යා�මක <3ම 114,529.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 114,529.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88212554002 4/20/2018

ඉං¨�ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙද6අ�තයාය කෘk මා_ගෙ� ඉ��ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

1,348,466.58          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 1,348,398.41      100% I 100%

N88214354004 2/5/2019

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 619 ඒ 

න(බපාන ෙවෝට_� ජනපදෙ� පාං( සංරKෂණ 

කම �යා�මක <3ම

365,249.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

J88214354005 8/8/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� .ජය 

ෙගො. ජනපදෙ� පාං( සංරKෂණ කම �යා�මක 

<3ම ම¨) ජනපද මා_ගය සංරKෂණය <3ම 

 

337,800.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 337,800.00         100% I 100%

S88219963002 1/12/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� කෘk ෙබෝගය)ට වැළෙඳන 

ගැට� Oරාකරණය <3ම සඳහා ෙබෝග සායන, 

DÅ� වැඩසටහ) සහ Kෙෂේත �න �යා�මක 

<3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 227,310.00         57% I 100%

G88219863004 1/12/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�  n ෙගොn) සඳහා 50% 

පදනම යටෙ� ව� ෙනලනය සමග පැළ =�nෙ( 

ය)ත සැප�ම

750,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 718,600.00         96% I 100%

G88219963007 5/21/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� කෘkකා_Eක පව_ධනය 

උෙදසා ෙගොn) හා ෙගො.සං.ධාන ෙවත   කෘk 

උපකරණ ෙබදා ^ම

6,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 5,100,881.19      85% I 100%

N88215163006 5/9/2018

ග(පහ �ස්*Kකය +ළ පාර(ප�ක ෙ-�ය n 

වගාව පචNත <3ම සඳහා ෙගොn) ��ගැ)nම

358,800.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 358,800.00         100% I 100%

පළා� ඉඩ( ෙකොමසා�ස් 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88216863008 12/18/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�  ස�ව පාලන ෙගොn)ට 

අවශ� ෙගො.පල උපකරණ , අÖජණන ස+) 

සැප�ම හා ෙගො.පල සංව_ධනය

8,200,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 8,197,890.19      100% I 100%

J88218463009 7/4/2018

ග(පහ �ස්*Kකය +ළ ෙගව�තට පැයK 

වැඩසටහන �යා�මක <3ම

633,425.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 398,114.50         63% I 100%

N88218463010 9/11/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� කෘk Oෂ්පාදනය ඉහළ 

නැංnම සඳහා ෙගව+ වගා පව_ධන වැඩසටහ) 

ස(ෙ(ලන පැවැ�nම හා ඇග�ම -2018

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 841,500.00         84% I 100%

G88219863011 9/17/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�  ෙගො. සං.ධාන සඳහා 

නÈල සහ ෙරොටෙ�ටරය ස6ත -.ෙරෝද 

අ�ටැKට_  

සැප�ම

 8,750,000.00          අමා.ෙ�. 99% I 100%

N88215563012 1/14/2019

��ගම, �[ල��ය, අ�තනග�ල පාෙ-hය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාශවල ෙතෝරාග� ගාම Oලධා3 

වස(වල ෙගව+ සඳහා එළව� පැල ලබා^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 983,475.00         98% I 100%

N88215163013 10/19/2018

ග(පහ �ස්*Kකය +ළ n වගා වපස�ය වැ@ 

<3ම සඳහා මහ ක)නය ෙව�ෙව) ¦�තර n 

ලබා^ම

378,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 378,000.00         100% I 100%

S88219964002 1/12/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� කෘk ෙබෝගය)ට වැළෙඳන 

ගැට� Oරාකරණය <3ම සඳහා ෙබෝග සායන, 

DÅ� වැඩසටහ) සහ Kෙෂේත �න �යා�මක 

<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 440,080.00         88% I 100%

ප.කෘk අධ�



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 
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()*+මා

G88219864004 1/12/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  n ෙගොn) සඳහා 50 % 

පදනම යටෙ� ව� ෙනලනය සමග පැළ =�nෙ( 

ය)ත සැප�ම

750,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 718,600.00         96% I 100%

N88215664012 12/18/2018

නාග�ක කාkක_මය ��බඳ මහජනතාව දැ�ව� 

<3ම සඳහා නාග�ක කෘkක_ම ආද_ශන 

ෙගව�තK සැක�ම

27,300.00               අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 27,300.00           100% I 100%

G88219864010 5/25/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� කෘkකා_Eක පව_ධනය 

උෙදසා ෙගොn) හා ෙගො.සං.ධාන ෙවත කෘk 

උපකරණ ෙබදා ^ම

5,144,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 5,098,686.47      99% I 100%

G88219864011 8/27/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  ෙගො. සං.ධාන සඳහා 

නÈල සහ ෙරොටෙ�ටරය ස6ත -.ෙරෝද 

අ�ටැKට_ සැප�ම

14,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 13,800,000.00    99% I 100%

N88216864007 5/22/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  ස�ව පාලන ෙගොn)ට 

අවශ� ෙගො.පල උපකරණ , අÖජණන ස+) 

සැප�ම හා ෙගො.පල සංව_ධනය

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 7,993,282.78      100% I 100%

S88214164009 5/25/2018

ෙකොළඹ �ස්*K කෘkක_ම හා ස�වපාලන 

වා_kක පද_ශනය සඳහා පළා� ඉඩ(  

ෙදපා_තෙ()+ව ම¨) පද_ශනාංක ඉ��ප� 

<3ම

1,211,400.00          අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 1,211,400.00      100% I 100%

N88215164006 5/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ළ පාර(ප�ක ෙ-�ය n 

වගාව පචNත <3ම සඳහා ෙගොn) ��ගැ)nම

358,800.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 358,800.00         100% I 100%
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��ය�
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��ය�
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පග�ය %
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ෙභෞ�ක 
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ග% 
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()*+මා

N88215164008 5/24/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ළ 2018 මහ ක)නය 

සඳහා වCමÈ� උ�සවය පැවැ�nම

549,746.50             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 549,746.50         100% I 100%

N88219964013 8/15/2018

කෘk ෙසේවා අ කා�ෙ� අෙල.සැල ම¨) ශම 

ස.ය වැඩසටහන �යා�මක <3ම - අ�යර 1

4,964,694.09          අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය -                      0% I 100%

J88218464014 1/18/2019

ෙකොළඹ �ස්*Kකය+ළ ෙගව�තට පැයK 

වැඩසටහන �යා�මක <3ම

641,690.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 564,175.00         88% I 100%

S88219964015 1/18/2019

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ළ ම�වගාක�ව) ස.බල 

ගැ)nම සඳහා DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

130,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 97,230.00           75% I 100%

S88219964016 11/21/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ළ ෙගොn) සඳහා එලව� 

තවා) පාලනය ��බඳ DÅ� වැඩ��වK 

පැවැ�nම

57,500.00               අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 57,500.00           100% I 100%

N88218464017 10/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ළ ෙගව+ වගාව) 

සංව_ධනය <3ම - අ�යර 01

679,709.41             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 660,000.00         97% I 100%

N88218464018 12/31/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ළ ෙගව+ වගාව) 

සංව_ධනය <3ම - අ�යර 02

682,446.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 577,400.00         85% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 
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ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 
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G88219865005 1/12/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ�  n ෙගොn) සඳහා 50 % 

පදනම යටෙ� ව� ෙනලනය සමග පැළ =�nෙ( 

ය)ත  සැප�ම

750,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 718,600.00         96% I 100%

G88219865004 1/12/2018

 ක�තර �ස්*Kකෙ� කෘkකා_Eක පව_ධනය 

උෙදසා ෙගොn) හා ෙගො.සං.ධාන ෙවත කෘk 

උපකරණ ෙබදා ^ම

3,600,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 3,580,146.35      99% I 100%

N88216865006 1/30/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ�  ස�ව පාලන ෙගොn)ට 

අවශ� ෙගො.පල උපකරණ, අÖජණන ස+) 

සැප�ම හා ෙගො.පල සංව_ධනය

4,500,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 4,496,441.81      100% I 100%

N88215165008 5/9/2018

ක�තර �ස්*Kකය +ළ පාර(ප�ක ෙ-�ය n 

වගාව පචNත <3ම සඳහා ෙගොn) ��ගැ)nම

364,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 364,000.00         100% I 100%

J88218465009 7/4/2018

ක�තර �ස්*Kකය +ළ ෙගව�තට පැයK 

වැඩසටහන �යා�මක <3ම

542,439.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 394,528.50         73% I 100%

S88219965010 1/14/2019

ක�තර �ස්*Kකය +ළ ප�සර 6තකා� 

කෘkකා_Eක කමෙ�ද පචNත කර1ම සඳහා 

ෙපරපාසැ� පදන( කර ෙගන ෙගව+ වගා 

වැඩසටහ) �යා�මක <3ම හා 2016 වසෙ_ 

වැඩසටහන සා_ථකව Oම කළ ෙපරපාසැ� 

U�ව�) ඇග�ම
1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 999,345.84         100% I 100%

N88218465011 12/31/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙග.Nය) සඳහා ෙගව+ 

මQටE) පල+� පැල වගා <3ෙ(  වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 472,574.99         47% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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�යා�මක 
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර
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()*+මා

N88219962001 1/17/2018

අමාත�ාංශෙ� ෙසේවා ප-ධ�ෙ� Uණා�මකභාවය 

හා කා_ය සාධනය ඉහල නැංnම සඳහා 

වැඩසටහ) පැවැ�nම සහ පහdක( සැප�ම

2,488,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,483,700.25      100% I 100%

N88219962002 1/17/2018

අමාත�ාංශෙ� .ෂය පථයට අය� කා_යය) 

සඳහා පහdක( සැප�ම හා  පජාව දැ�ව� <3ම 

සඳහා පචාරක වැඩසටහ) �යා�මක <3ම

974,050.10             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 974,050.10         100% I 100%

N88219962003 1/17/2018

අමාත�ාංශය යටෙ� පව�න මෘRකාංග ප-ධ� 

වැ@�¶� <3ම, පව�වාෙගන යාම හා ෙතොර+� 

ඒකකය ස්ථා�ත <3ම

6,000.00                 අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88217962005 12/17/2018

බස්නා6ර පලාත +ළ Âවර Kෙෂේතෙ� Oෂ්පාදන 

ක_මා)ත පව_ධනය <3ම සඳහා අවශ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

31,330.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 31,330.00           100% I 100%

N88217862006 1/17/2018

ජලbn ම�ස� වගා ව�ාC�ය සදහා අවශ� 

පහdක( සැප�ම හා ෙගො.පල සංව_ධනය

4,568,670.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 4,566,990.00      100% I 100%

N88217862007 1/17/2018

Âවර ද�ව)ෙJ ෙපරපාසැ� අධ�ාපනය නගා 

=�nම සදහා අවශ� ධා�තා සංව_ධන 

වැඩසටහ) �යා�මක <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 399,806.00         100% I 100%

N88217962008 1/17/2018

බස්නා6ර පලාත +ළ ජල b. වගා Kෙෂේතෙ� 

O¶+ �ව) සඳහා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

404,379.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 404,379.00         100% I 100%

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 
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N88217962009 1/17/2018

 බස්නා6ර පළාත +ළ  ජලbn Kෙෂේතෙ� 

ක_මා)ත හා ෙවලඳපල අවස්ථා පව_ධන 

වැඩසටහ) �යා�මක <3ම

221,075.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 221,075.00         100% I 100%

N88217862020 4/25/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ d� හා මධ� ප�මාණ 

E��ය හා <[� �ය Âවර ක_මා)තෙ� O¶+ 

�ව) සඳහා Âවර ආ(ප)න ලබා ^ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 9,996,398.50      100% I 100%

N88216162010 12/18/2018

බස්නා6ර  පළාත +ළ <� Oෂ්පාදන ඉහළ 

නැංnම සදහා <� ෙගො.පල සංව_ධනය <3ම

3,350,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 3,343,656.35      100% I 100%

N88216362011 1/30/2018

බස්නා6ර  පළාෙ� එ� ෙගො.පල සංව_ධනය 

<3ම

3,500,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 3,499,777.25      100% I 100%

N88216862012 12/18/2018

කෘ�ම =ංචනෙය) ¦6වන වැස්= පැට[)ෙJ 

සහ ම� ෙද�)ෙJ ෙපෝෂණ ත�වය ඉහළ 

නැංnමට අවශ� ෙසෞඛ�ාරKෂණ කQටල ලබා^ම 

සහ ෙගො.පල සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 3,997,905.50      100% I 100%

N88216162013 1/30/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ <� Oෂ්පාදනය පව_ධනය 

<3ම සඳහා <� ග(මාන හයK ස්ථා�ත <3ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 3,000,000.00      100% I 100%

N88216362014 1/30/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ එ� ග(මාන හයK  ස්ථා�ත 

<3ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 2,982,505.20      99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88216362015 1/30/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ 2කර ග(මාන ස්ථා�ත 

<3ම

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 2,493,000.00      100% I 100%

N88216262016 1/30/2018

බස්නා6ර පලාත +ල ගෘහා¥ත ]]� පාලනය 

සහ .ක�ප ]]� පාලනය පචNත <3ම

3,200,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 3,200,000.00      100% I 100%

N88216962017 12/18/2018

ස�වපාලන සංගණනය සහ ද�ත ප-ධ�ය 

යාව�කාNන <3ම  2 අ�යර

650,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 624,005.00         96% I 100%

N88214162019 11/8/2018

ඉඩ( ගැට� .සøෙ( ජංගම ෙසේවා වැඩසටහ) 

�යා�මක <3ම

438,076.00             අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ( 

ෙකොමසා�ස් 435,150.00         99% I 100%

N88219962018 2/7/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙගොn) කෘk යා)rකරණයට 

ෙයො� <3ෙ( සමාර(භක උ�සවය පැවැ�.ම

170,285.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 170,284.40         100% I 100%

S88216962023 5/22/2018

බස්නා6ර පළාත+ළ ෙගොn)ෙJ දැ�ම වැ@<3ම 

සහ පව_ධන වැඩසටහ) �යා�මක <3ම

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 5,693,670.93      95% I 100%

N88215462022 5/21/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ ෙකොස් වගාව ව�ාCත <3ම 

ම¨) ෙකොස් ආ¥ත Oෂ්පාදන සඳහා ජනතාව 

ෙපළඹnම - අ�යර 05

1,918,500.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,895,525.00      99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 
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()*+මා

N88219962021 5/9/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ =�න ෙකොස් ඵලදාව අෙල. 

<3ම ස්වයං %<යාවK ෙලස පව�වාෙගන යන 

පජාව ෙවත අෙල. ]� ලබා^ම

1,951,250.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 1,901,250.00      97% I 100%

J88215162024 5/25/2018

පළාත +ල පාර(ප�ක  ෙ-�ය n වගාව පචNත 

<3ම සඳහා කෘk ෙසේවා අ කා�ය .=) ආද_ශ n 

ෙගො.පළK ඇ� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 473,884.85         95% D 80%

N88215462025 8/8/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ වගාක�ව) 

ස.බලගැ)nම සඳහා පහdක( සැපgම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 987,265.00         99% I 100%

N88219962026 1/18/2019

කාk ෙසේවා අ කා�ය .=) �යා�මක "මනහර 

.=+� පැල" ම� අෙල. මධ�ස්ථානයK ආර(භ 

<3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 1,186,997.00      79% I 100%

S88219962027 8/8/2018

පළාත +ළ ඇ� � පැ4 Oෂ්පාදකg) සඳහා � 

පැ4 ඇd�(කරණය හා අෙල.කරණය ��බඳ 

වැඩ�� පැවැ�nම

437,120.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 427,570.00         98% I 100%

N88219862028 8/27/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ කෘkකා_Eක පව_ධනය 

උෙදසා ෙගොn) හා ෙගො.සං.ධාන ෙවත කෘk 

උපකරණ ෙබදා ^ම

1,400,000.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 1,370,183.08      98% I 100%

N88217862029 7/4/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ d� හා මධ� ප�මාණ  Âවර 

ක_මා)තෙ� O¶+ �ව) සඳහා Âවර ආ(ප)න 

ලබා ^ම

1,800,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,798,035.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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 වැය කල �දල 

��ය�
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()*+මා

K88219962030 1/17/2019

අමාතෘංශෙ� Oලධා3) සඳහා අ�දැá( Åවමා� 

<3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම සහ 

කා_යKෂමතාවය ව_ධනය  <3ෙ( වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 199,044.15         100% I 100%

S88215162031 10/10/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ වගා වපස�ය වැ@ <3ම 

සඳහා ¦�තර n ලබා^ම

38,135.00               අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 38,135.00           100% I 100%

N88219862032 1/17/2019

බස්නා6ර පළාත +ළ කෘkකා_Eක පව_ධනය 

උෙදසා ෙගොn) හා ෙගො.සං.ධාන ෙවත කෘk 

උපකරණ ෙබදා ^ම අ�යර 2

8,181,500.00          අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 7,658,846.16      94% I 100%

N88217862033 11/21/2018

බස්නා6ර පළාෙ� .=+� ම�ස� වගාක�ව) 

සඳහා ෙගො.පල ආ(ප)න ලබා ^ම

3,500,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,498,480.00      100% I 100%

N88215162034 1/18/2019

බස්නා6ර පළාෙ� ෙකොළඹ සහ ක�තර 

�ස්*Kකය) සඳහා  +ළ n වගා වපස�ය වැ@ 

<3ම සඳහා මහ ක)නය ෙව�ෙව) ¦�තර n 

ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 197,125.00         99% I 100%

N88217862035 11/21/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ d� හා මධ� ප�මාණ 

E��ය හා <[� �ය Âවර ක_මා)තෙ� O¶+ 

�ව) සඳහා Âවර ආ(ප)න ලබා ^ම අ�යර 2

9,269,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 9,267,913.00      100% I 100%

N88217962036 1/18/2019

බස්නා6ර පළාෙ� කර�ය Âවර පව_ධනය 

උෙදසා එම Kෙෂේෙත� O¶+[ව) ස.බල 

ගැ)nමට අවශ� ෙයද[( සපයා ^ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,998,855.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 
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()*+මා

S88219962037 1/18/2019

කාබ4ක ෙපොෙහොර භා.තෙය) හළව� හා 

පළ+� වගාකර� ලබන ෙගොn) නගා =�nම 

සඳහා වැඩසටහ) පැවැ�n

137,245.00             අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘk 

ෙසේවා 

අ කා�ය 123,855.00         90% I 100%

N84214501300 8/31/2018

ෙකොටෙද4යාව ස��ව පාලන DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� -.�ව Oල Oවස අ��වැ@යා 

<3ම

890,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 723,452.20         81% I 100%

N84214501301 8/31/2018

ෙකොටෙද4යාව ස�ව පාලන DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ�  d� ෙසේවක Oල Oවස 

අ��වැ@යා <3ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 667,865.88         83% I 100%

N83219101001 5/17/2019

ව��ට �ස්*K කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

නව ෙ)වා=කාගාර ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම

50,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 43,208,126.14    86% I 100%

N83216701002 5/17/2019

ෙකොටෙද4යාව ස�ව පාලන DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� නව ගව ගාල, අÖජනන  ෙගො.පල 

සංව_ධනය සහ මංÝ� සැක�ම

20,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 16,689,320.34    83% H 100%

N83216701003 5/17/2019

ෙකොටෙද4යාව ස�ව පාලන DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� අÖජණන ෙගො.පල සහ DÅ� 

මධ�ස්ථානය සංව_නය <3ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 9,999,400.00      100% I 100%

N83219101004 12/12/2019

ව��ට �ස්තK කෘkක_ම DÅ� මධ�ස්ථානෙ� 

ෙ)වා=කාගාරෙ� කෑම කාමරය හා 

��තැ)ෙගය ඉ�<3ම

19,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 17,778,487.33    91% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N83212101005 2/7/2019

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අංක 

45 ]1ෙගදර ගාම Oලධා3 ෙකොQඨාශෙ� 

ක�වලයාය ]�රයාෙ�  ෙK.ඒ.ෙK.එ).කස්+� 

ෙගො. මහතාෙJ මඩඋ@HIය ]�ර අසල මහ 

ඇළ සඳහා පැ�බැ(ම ඉ�<3ම 525,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 511,579.64         97% I 100%

N83212108001 11/5/2018

ජා ඇළ පාෙ-�ය සභාවට අය� බ��ත නගරෙ� 

ෙව�යාෙ� ටැKට_ පැ)�ම සංව_ධනය <3ම

633,000.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 632,669.40         100% I 100%

N83212108002 11/5/2018

ජා ඇළ පාෙ-�ය සභාවට අය� බ�ව�ත, ගාEc 

මාවත =ට පැලව�ත දKවා ඇ� මා_ග ෙ� 

ෙගො)නගහ ඇල අසල ඇ� ටැKට_ පැ)�ම ඉ� 

<3ම

358,000.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 341,006.72         95% I 100%

N83212108003 11/5/2018

ජා ඇළ පාෙ-�ය සභාවට අය� බ�ව�ත, =ට 

w�ගහෙගොඩට යන මා_ගෙ� ]�� වලට යාමට 

ඇ� ටැKට_ පැ)�ම ඉ� <3ම

401,000.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 357,202.27         89% I 100%

N83212108004 11/5/2018

ජා ඇළ පාෙ-�ය සභාවට අය� බ�ව�ත, =ට 

w�ගහෙගොඩට යන මා_ගෙ� බ�ව�ත �මාෙ� 

ඇ� ටැKට_ පැ)�මට යන මා_ගය පස් දමා 

සංව_ධනය <3ම

187,000.00             අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 185,552.40         99% I 100%

N83212108005 11/5/2018

ජා ඇළ පාෙ-�ය සභාවට අය� ඒකල ෙගේලg) 

=ට හ�ලකඩ ඇළ දKවා ඇ� ඇළ මා_ගය ශ-ධ 

ප.ත <3ම

1,050,000.00          අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 977,880.00         93% I 100%

N83212108006 11/5/2018

ජා ඇළ පාෙ-�ය සභාවට අය� රාගම, මහර 

බ-ධනාගාරය අසල =ට රාගම =�ව_ධන මා_ගය 

හරහා ඇ� ඇල මා_ගය (-ධ ප.ත <3ම

1,280,000.00          අමා.ෙ�.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 1,279,920.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා
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��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ෙභෞ�ක 
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ග% 
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()*+මා

N83216711001 5/17/2019

ෙදො(ෙC ප( ෛවද� කා_යාලය ඉ�<3ම

23,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 15,921,214.26    69% D 80%

N83212124002 11/5/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රJගහව�ත ෙව�යාෙ� ටැKට_ පැ)�මK 

ඉ�<3ම

380,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 335,359.46         88% I 100%

N83212124003 11/5/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වැN��ලෑව DවKගහෙද4ය +©ෙව) ඇළට 

වැෙටන ස්ථානෙ� ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 284,039.00         95% I 100%

N83219130001 9/18/2018

ෙහෝමාගම �ස්*K කෘkක_ම DÅ� 

මධ�ස්ථානෙ� සංචාරක බංගලාවK ඉ�<3ම

19,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 16,100,273.69    85% I 100%

N83216730002 12/12/2019

ෙහෝමාගම ප( ෛවද� කා_යාලය ඉ�<3ම - 

අ�යර 4

3,500,000.00          අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 3,500,000.00      100% I 100%

N83212130003 11/5/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�ෙගොඩෙද4ය ෙව�යාෙ� �ට ඇළ මා_ග ෙදක 

(-ධ <3ම

220,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 214,270.08         97% I 100%

N83212130004 11/5/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ùන 

ෙකොQට�ව  යාෙ� හ�ලහෙකොඩ පැ�ෙ� �ට 

ඇළ කැYම

150,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 138,500.11         92% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 
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��ය�
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()*+මා

N83212130005 11/5/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වට%ක උ+ර  ග(මාන පාර ෙදපස ටැKට_ බැස්ම 

ෙදකK ඉ�<3ම

130,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 125,958.26         97% I 100%

N83212131001 11/5/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

+)නාන ෙගොඩෙවලයායට හා ගමෙJ ]��වලට 

මාg(ව ඇ� ඇල හරහා ]��වල යායට ටැKට_ 

පැ)�මK ඉ�ර<3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 394,073.01         99% I 100%

N83212131002 11/5/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  දැ�තර 

ෙව�යාෙ� ඇල මා_ගය  සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 393,688.13         98% I 100%

N83212131003 12/20/2019

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාෙගෝෙද4ය අ�ණ 

 

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාෙගෝෙද4ය අ�ණ ප�සංස්කරණය හා 

]��වලට ජලය සපයන කා� ප-ධ�ය 
300,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 282,000.00         94% I 100%

N83212133001 11/5/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පාRKක, 

මාRලාව උ+ර, ෙදොරකඩ ෙව�යායට �.�ම 

සඳහා ටැKට_ පැ)�මK සෑ^ම

320,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 268,873.20         84% I 100%

N83212133002 11/5/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ.ස්සාෙ��ල, ගලෙගදර, Dස්සැN ඔය =ට �ෙC 

හ)�ය දKවා ඇ� ඇළ මා_ගය (-ධ <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 238,287.75         95% I 100%

N83212133003 11/15/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙපො�ෙලNයාවල යාෙ� ටැKට_ බැස්ම ඉ�<3ම

165,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 163,216.89         99% I 100%
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N83212149001 11/5/2018

ම+ගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� වැ�ය.ල 

.ල =ට ෙපො+]�ර දKවා ඇළ ප�සංස්කරණය 

<3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 197,392.64         99% I 100%

N83212152001 11/15/2018

පාN)ද�වර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ක�<+ලයාය ඇළ හා කෘk පාර ප�සංස්කරණය 

<3ම

280,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 273,760.98         98% I 100%

G87219801500 4/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 149,868.00         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

G87219801501 5/15/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කk උපකරණ ලබා ^ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 74,934.00           100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

G87219801502 12/11/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

37,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 37,467.00           100% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N87216105500 2/20/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස��ව පාලන 

ෙගොn)ෙJ ආදාය( මQටම ඉහළ නැංnම අර�� 

 කරෙගන එම පෙ-ශෙ�  <� ෙගොn) සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Kෂ 

පළා� ස��ව 

Oෂ්පාදන 

ෙදපා_තෙ()

+ව 99,118.50           99% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

G87219805502 5/8/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 98,975.00           99% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87219806500 5/8/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙගො. සං.ධාන උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 199,100.00         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

G87219807500 9/5/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

G87219807502 12/28/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ -                      0% O 0%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N87217809500 12/6/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Âවරg) සඳහා 

Âවර ආ(ප)න ලබා ^ම

206,987.54             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 206,987.54         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

G87219809501 5/15/2018

ව�තල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,600.00           99% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

G87219810500 5/15/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 97,560.00           98% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

H87212111500 12/5/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 390/� 

ර�ට)ව�ත ගාම Oලධා� වසෙ( ඉහළෙද4ය 

යාෙ� ටැKට_ පැ)�මK ඉ�<3ම

254,668.92             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 254,668.92         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ග(පහ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87219911501 3/7/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   කෘkක_ම 

ෙ+ ේතය නංවා1ම අර�� කරෙගන  

කෘkකා_Eක DÅ�  වැඩසටහනK  පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 200,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

G87219811502 5/8/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සං.ධාන උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 98,560.00           99% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F87219824500 3/19/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙගො. සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 100,000.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87215524501 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කෘk ෙබෝගවල 

Oෂ්පාදන ඵලදාgතාව ඉහල නැං.ෙ( අර�4) 

Nයාප�ංI කා)තා ෙගො. සං.ධාන වලට එළව� 

ඇට ව_ග සහ පැල 

ලබා^ම

 
75,000.00               අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 75,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F87219825500 3/19/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙගො. සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 99,400.00           99% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87217827501 9/3/2018

ෙද6වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  වර Kෙෂේතෙ� 

Oයැෙලන ෙතෝරාග�  වරg) සඳහා  වර 

ආ(ප)න හා උපකරණ 

ලබා�ම

 

 
80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 80,000.00           100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N87217828500 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  වර Kෙෂේතෙ� 

Oයැෙලන ෙතෝරාග�  වරg) සඳහා  වර 

ආ(ප)න හා උපකරණ 

ලබා�ම

 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 73,970.00           99% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87219829501 3/19/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙගො. සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,450.00           99% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

F87219830501 3/19/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙගො. සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,683.75           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

F87219831500 3/19/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙගො. සං.ධාන සඳහා කෘk උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 97,920.00           98% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87219833500 7/23/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙගො. සE� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 30,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F87218441500 12/12/2018

කෘk ෙබෝගවල Oෂ්පාදන ඵලදාgතාව ඉහල 

නැංnෙ( අර�4)  පානRර 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ෙගොn) සදහා වස .ෙස) 

ෙතොර ෙගව+ සෑ�මට �ජ පැළ උපකරණ හා 

ෙපොෙහොර ලබා�ම ලබා�ම 165,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F87228746500 10/8/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙගො. 

සං.ධාන ��ම� <3ම සදහා කෘk උපකරණ 

ලබා^ම

145,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 144,525.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F87228749503 11/28/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙගො. 

සE� සදහා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,800.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87212150500 7/2/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පව�න ]ඩා 

ඇලෙ�N හා අ�� ප�සංස්කරණය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 70,000.00           70% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87212151500 12/26/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙන�ව පාර 

=ට Dස්සෙවල ෙදොළ දKවා ෙදපා ඇළ 

ප�සංස්කරණය <�ම

144,903.68             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 144,903.68         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H87228554500 1/23/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�වදlඩ, 

මානාන, මාD�ගල මැද �කලාන කෘk මා_ගෙ� 

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

1,400,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 1,398,858.52      100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N84212144500 12/7/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

කෙlෙවල අ�ණ නැවත ඉ�<3ම. අ�යර 3

7,616,271.02          අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 7,529,067.06      99% C 60%

U84212144501 12/7/2018

ෙහොරණ පා. ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කෙlෙවල 

අ�ණ නැවත ඉ� <3ම - 111 අ�යර

860,587.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 860,587.00         100% D 80%

N87215565001 6/26/2018

ගා�ය ආ_ýක සංව_ධනය උෙදසා ක�තර 

�ස්*Kකෙ� අගලව�ත, පාN)ද�වර, 

වල�ලා.ට, wල�=ංහල හා ම+ගම යන පා.ෙ�. 

ෙකොQඨාසවල අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) 

සඳහා කෘkෙබෝග පැළ ෙබදා^ම 500,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘk අධ� 499,990.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81561801001 5/11/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 500,000.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81582801003 5/16/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා භාlඩ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 149,550.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H81563101004 5/11/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබෝලගල i 

dධ_මාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 100,000.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H81563101006 5/11/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දාෙගො)න 

DNනතලාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 50,000.00           100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

F81561801008 6/13/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  පාසැ�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 199,220.45         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

N81561801009 7/26/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහොරගස්��ල  

පාථEක .ද�ාලෙ� කරාෙQ ®ඩාෙ� ෙයෙදන 

ද�ව) සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 95,940.00           96% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

N81563101010 7/6/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ�ලලෙපොල 

=�dගතවනාරාමය .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 100,000.00         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81561101011 8/23/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකෝ)ෙගොඩ��ල ශා)ත අ)ෙතෝT .ද�ාලෙ� 

නව ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R 

<3ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 149,856.00         100% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561801012 8/23/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

470,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 469,950.00         100% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

F81563801013 8/23/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 246,854.40         99% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81563101014 8/23/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දාෙගො)න i 

හෘදය ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 250,000.00         100% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

F81563801015 9/5/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙබෝලගල i .ජයාරාම .හාරස්ථානෙ�  දහ( 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 93,277.45           93% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

F81561802001 4/10/2018

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල ෙරෝමා, 

කෙතෝNක  .ද�ාලෙ� -_ය වාදක  කlඩායම  

සඳහා -_ය වාදක උපකරණ හා Oල ඇR(  

කQටලයK ලබා ^ම

400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 399,930.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

H81563102003 6/6/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝCDව i 

=ංග(මා කාN ෙකෝ.� ෙ-වස්ථාන 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F81561802004 6/13/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ග/<�ලා��ය 

ෙරෝමා, කෙතෝNක පාථEක .Rහෙ� ස්මාQ 

Kලා( ê( ( Smart Class Room ) සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

280,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 280,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561802005 6/13/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ග/දැවෙමොQටාව 

අභයරාජ පාථEක .ද�ාලයට අවශ� ව+ර 

ෙමෝටරයK ලබා ^ම

20,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 15,674.00           78% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F81561802006 6/25/2018

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  �ග/ෙකො�ෙගොඩ 

ෙරෝමා,  කෙතෝNක පාථEක .ද�ාලයට ඡායා 

�ටප� ය)තයK   ලබා ^ම

120,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 118,480.00         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F81561802007 10/10/2018

කටාන පා .ෙ�.  ෙකොQඨාශෙ� 

�ග/අ(බල)��ල i  ෙජෝÝරතන කOෂ්ඨ 

.ද�ාලෙ�  -_ය වාදක  කlඩායමට අවශ� 

ඇx(  හා සංÙත උපකරණ  ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 200,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

S81563902008 6/19/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශය +ළ පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය යටෙ� <3ම අර�� කරෙගන  

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 30,000.00           100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

S81563902009 6/19/2018

ආගEක  සංස්කෘ�ක  හා කලා කට¶+ 

සංරKෂණය <3ම හා පව_ධනය <3ම අර�� 

කරෙගන  කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  

Bන�යන ෙපො+U� .හාරස්ථානෙ� පව�ව� 

ලබන පාර(ප�ක ෙපරහැර සඳහා අ�ගාහක 

�දලK ලබා ^ම
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81563102010 6/19/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මඩවල 

ෙබෝ පාදපාරාම  .හාරස්ථානෙ� දහ( 

අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා ග)නා  ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         83% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81563102012 8/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බට6ර ක�වා�CDව 

E6R ආරාම .හාරස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨�ෙ�  

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561802013 8/10/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ද�වෙකො�ව 

ශා)ත ආනා  පාථEක .Rහෙ�  ස්මාQ Kලාස් 

ê( වැඩසටහන  �යා�මක <3ම සඳහා @Fට� 

වgQ ෙබෝp 

 

( Interactive white boards )   ලබා ^ම 
175,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 175,000.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81561102014 8/23/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ��තාන ෙරෝමා, 

කෙතෝNක ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ®ඩා ��ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,285.85         67% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

N81563102015 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැ�තෑව න)දාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,000.00         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

N81563102016 11/12/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මඩවල i 

ෙබෝ පාදපාරාම .හාරස්ථානෙ�  

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81563102017 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ]රණ උ+ර 

ෙමොෙතෝ�ස්ත ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 50,000.00           100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N81563102018 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ශා)ත ෙCR� 

ෙ-වස්ථානෙ� දහ( අධ�ාපනය සඳහා ෙයොදා 

ග)නා ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ 

=R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N81563102019 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ර-ෙදො�ව ශා)ත 

==Nයා ෙද�මැR�  ෙ-වස්ථානෙ�  

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ ශම 

පදනම මත =R <3ම සඳහා දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,958.00           100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81563103002 3/14/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොHIකෙp 

(-ෙධෝ�තම කෙතෝNක ෙ-වස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 249,828.40         100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N81561803003 3/14/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ෙනො. මK 

අධ�ාපන ඒකකෙ� DÅ�ව ලැ. ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම 500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 498,387.00         100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

F81563803004 3/28/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 55/ඒ, 3 වන 

ප�මග, රÅමානාඛා�, ෙප�ය��ල, �ග�ව �6� 

Nයාප�ංI ම-රස+� ,_� ]රාOයා දහ( 

පාසලට උපකරණ ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 24,500.00           98% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N81582803005 4/11/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

Smasherf ®ඩා සE�ය සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 24,800.00           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

F81561803006 7/2/2018

�ග�ව  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  

�ග/�)නKකරය සා)ත O]ලා =ංහල Eශ 

.Rහලට ඡායා �ටප� ය)තයK   ලබා ^ම

120,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 118,680.00         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F81563803009 12/13/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ආගEක 

ස්ථානයK වන ද�වෙකො�ව ශා)ත /p 

ෙ-වස්ථානයට අ�බ-ධ දහ( පාසලට උපකරණ 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 49,333.00           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81563803010 12/28/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI කQ�ව 

ධ(මරතනාරාම .හාරස්ථාන දහ( පාසලට 

උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 49,255.98           99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563803011 12/31/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI අංක : 

55/ඒ, 3 වන ප�මග, රÅමානාඛා� , 

ෙප�ය��ල, �ග�ව �6� ම-රස+� �_� 

]රාOයා දහ( පාසලට උපකරණ ලබා ^ම

18,916.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව -                      0% O 0%

සාA රB( 

මැ�+මා

N81584804002 7/6/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 199,336.00         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81561104003 9/5/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොරස 

රණ=ංහ මහා .ද�ාලෙ� ආරKkත ෙJQ�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,914.84           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N81563104004 9/12/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග�ක)ද 

=�OෙKතන .හාරස්ථානෙ� Dස්තකාල 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ඹ

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 199,985.00         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

F81563804005 12/11/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

සදාසරණ ෙ-වස්ථානෙ� දහ( පාසලට උපකරණ 

ලබා  ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 19,572.00           98% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81561804006 12/21/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකෝ�ව�ත 

ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� -_ය වාදක කlඩායමට 

අවශ� සංÙත උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 99,960.00           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F81561805001 3/21/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/E� පස්යාල 

මහා .ද�ාලයට D� ලබා ^ම

130,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 129,591.00         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81563805005 5/15/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

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

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F81584805006 5/15/2018

�3ගම   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා  උපකරණ ලබා ^ම

60,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ගම 58,225.00           97% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F81563805007 5/15/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 249,900.00         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N81563105008 6/25/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙලෝ�වාෙගොඩ =� 

.ජයරාජාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ�  

ඉ�� ප�සංස්කරණ කට¶+ ශම පදනම මත =R 

<3ම සඳහා දව�ාධාර ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 249,850.00         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81563105009 8/24/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මඩබා.ට Dරාණ 

රජමහා  .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම 

මත  සංව_ධනය  <3ම සඳහා දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 99,750.00           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81563105011 11/8/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබෝ�Kග�ව 

ආෙලෝකාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධන කට¶+ ශම පදනම මත =R <3ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 49,500.00           99% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81561105012 12/4/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පස්යාල පාථEක 

.ද�ාලෙ� �.d( ෙදොර�ෙ� සංව_ධන කට¶+ 

=R <3ම

126,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 122,838.26         97% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ��ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561806001 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

එ�ලKකල මහා .ද�ාලයට hෂ� නායක Oල 

කබා ලබා ^ම

75,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 73,000.00           97% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F81561806002 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

ර)ෙපො]ණගම මහා .ද�ාලෙ� ගෘහ .ද�ා 

අංශයට උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 98,010.00           98% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F81561806003 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

ෙ�ය)ෙගොඩ  මහා .ද�ාලෙ� ගෘහ .ද�ා අංශයට 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 99,728.00           100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F81584806004 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 287,908.85         96% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H81563106005 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �6� 

කහÃNෙහේන .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H81563106006 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �6�  

නාපාෙගොඩ  .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F81563806007 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

සDගස්තැ)න Oකහැ�ක)ද .හාරස්ථ දහ( 

පාසලට උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 49,373.00           99% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81584806008 3/28/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 

236/7, ජයව_ධන මාවත, �හා�ය �6� 

Nයාප�ංI ඉ�E ෙපර  පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා ^ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 29,770.00           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

F81561806009 4/11/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 149,985.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F81561806010 4/11/2018

අ�තනග�ල  පා .ෙ�.  ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

එ�ලKකල මහා .ද�ාලෙ�  -_යය  වාදන 

කlඩායමට අවශ�  -_යය වාදන කQටලයK  

ලබා ^ම

75,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 75,000.00           100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F81584806011 5/15/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සඳහා  උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 97,330.32           97% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F81563806012 5/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

දහ( පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 97,330.32           97% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F81561806013 5/2/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

කළෙග@ෙහේන  �6� බප/ග( ධ_මාෙශෝක මහා 

.ද�ාලය  සඳහා සංÙත උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 99% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H81561106014 5/2/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

අලවල මහා .ද�ාලෙ� ®ඩා ��ෙ� ප@ෙපළ 

සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 181,516.30         91% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

කලාප අධ�ාපන අධ�Kෂ - ග(පහ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81561106016 5/2/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

රතඹෙ� කOෂ්ඨ .ද�ාලෙ� �.d( මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 74,340.55           99% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H81563106017 5/2/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�වස්ෙගොඩ 

සමා  .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 125,000.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H81563106018 5/2/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ය�යන 

ජයව_ධනාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 125,000.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

F81584806019 5/2/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 99,242.10           99% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

N81563106021 5/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ර)ෙපො]ණගම ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථාන මහා 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 200,000.00         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

F81561806022 6/13/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ග(  

.ද�ාෙලෝක මහා  .ද�ාලය සඳහා -_ය වාදක 

උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 199,730.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

F81561806023 9/12/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල 

පාස� ද�ව) සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 499,980.00         100% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81563107001 3/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ]ඩාෙබො�ලත i 

dමනnර =ංහාරාම .හාරස්ථානෙ�  ධ_ම ශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ෙ�  ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R 

<3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 250,000.00         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

N81563107009 8/23/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �oබ�ෙගොඩ 

ශා)ත ඉසෙදෝ� ෙ-වස්ථානයට අය� dසාන 

µEෙ� �6ටා ඇ� ෙද� මැR� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

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

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81563107010 9/11/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග(පහ ගෙl��ල 

ධ_ම i ව_ධනාරාම .හාරස්ථානෙ�  

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81563107011 9/5/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග(පහ ෙබො�ලත  

i  හෘදය ෙ-වස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81563107012 10/15/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �oබ�ෙගොඩ 

ශා)ත ඉ=ෙරෝ� ෙද�මැRෙ_ dසාන µEෙ� ඇ� 

ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 150,000.00         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H81561108001 6/8/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

නාරංෙගොඩපා�ව පාථEක .Rහෙ�  සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 49,973.65           100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H81561108002 3/21/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� හDෙගොඩ 

ධ_මාෙශෝක මහා .ද�ාලෙ�  පධාන කා_යාලය 

හා ප�ගණක කාමරය ප�සංස්කරණය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,994.00           100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

පා.ෙ� - ග(පහ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563108003 8/7/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� යKක©ව, 

Oව)දම �6� i ස-ධ_ෙමෝදයාරාමය 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන  

කට¶+ =R <3ම

170,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 169,625.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N81582808004 11/28/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා  ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 499,500.00         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

F81563808005 9/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ජාඇල, 

Oව)දම i dමංගල දහ( පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 48,000.00           96% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S81561908006 11/29/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ෙනො. ම� 

අධ�ාපන ඒකකෙ� DÅ�ව ලැ. ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම 250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 250,000.00         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

F81563808007 9/27/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 198,000.00         99% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N81582808008 11/28/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම - 2 අ�යර

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 249,500.00         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N81582808009 11/12/2018

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙයෞවන 

සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 49,500.00           99% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81582809001 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා භාlඩ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 150,000.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H81561109002 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/කැල 

�ස්+රාජ මහා .ද�ාලෙ�  ෙවරළ ෙවොNෙබෝ� 

®ඩා ��ෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 97,796.80           98% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H81561109003 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�තල ශා)ත 

ආනා බාNකා පාථEක .Rහෙ� Dස්තකාල 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,518.00           100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

F81584809004 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  ෙපර  

පාස�  සඳහා  උපකරණ  ලබා ^ම

200,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ව�තල 200,000.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

F81563809005 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                      0% H 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H81561109006 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/කැළ 

ක�ණාර�න ෙබෞ-ධ මහ .ද�ාලෙ� ජල නල 

ප-ධ�ය නnකරණය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H81561109007 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/කැළ =-ධා_ථ 

.ද�ාලෙ�  පධාන ෙගොඩනැ¨Nවලට ඇ+�වන 

ෙදොර�ව සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 48,739.75           97% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81563809008 10/25/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ම�+මගල i හෘදෙ� ෙද� මැR� දහ( පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,707.77           100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

F81561809009 5/17/2018

ව�තල පා.ෙ�.  ෙකොQඨාශෙ� 

බප/කැළ/මාෙබෝල අ� අශ්ෙරොC මහා  .ද�ාලයට  

-_යය  වාදන භාlඩ   ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 199,550.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F81561809010 9/25/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

බප/කැළ/B)ෙක)ද  පාථEක .ද�ාලෙ�   

-_යය වාදක කlඩායම සඳහා උපකරණ කQටල 

ලබා^ම

40,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 40,000.00           100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N81561809012 11/12/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

බප/කැළ/B)ෙක)ද පාථEක .ද�ාලය සඳහා 

වාෙ) කබp එකK ලබා ^ම

20,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 14,598.75           73% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F81584810001 3/28/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 339�, අරNය 

ව�ත, එෙpර��ල, ව�තල �6� Nයාප�ංI  " 

The Nest " ෙපර පාසල සඳහා  අවශ� උපකරණ 

ලබා ^ම

25,000.00               පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර 24,444.00           98% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

F81561810002 6/13/2018

කැළ4ය අධ�ාපන කලාපෙ� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන මහර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ ප[ලවල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 249,967.50         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N81563810003 7/26/2018

මහර  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,900.00           100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81584810004 9/13/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

F81561810006 10/15/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/කැල මහර 

�ෙJෙගොඩ ධ_මරාජ .ද�ාලයට වාෙ) කබp 

ලබා ^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 43,796.25           88% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F81561810007 10/15/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/කැල 

ඇ�ෙකෙහ�ග�ල =� =Rහ�  .ද�ාලයට වාෙ) 

කබp ලබා ^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 43,796.25           88% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N81582810009 11/12/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙයෞවන 

සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81563810010 11/7/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI අංක : 

357/4/1, v(මා මස්F� මාවත, අKබ_ට[), 

ව�තල �6�  අKබ_ට[)  v(මා මස්F� දහ( 

පාසලට උපකරණ ලබා ^ම

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

සාA රB( 

මැ�+මා

N81582810011 12/20/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙයෞවන 

සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 197,350.00         99% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

F81561811001 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ]Q�.ල 

ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� Dස්තකාලය සඳහා ෙපො� 

ලබා ^ම

25,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 25,000.00           100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81584811002 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම ( නාම ෙ�ඛණය 

අ�ණා ඇත )

100,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 99,460.00           99% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N81582811003 3/23/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

අ�රාෙගොඩ ^C� ®ඩා සE�යට ®ඩා උපකරණ 

ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 19,920.00           100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H81561111004 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

මlඩාවල මහා .ද�ාලෙ� wR මැRර �6� 

ෙගොඩනැ¨�ල ප�සංස්කරණය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 49,566.47           99% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

F81584811005 5/15/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා  උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 99,875.00           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F81584811007 8/23/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

150,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 150,000.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N81582811008 11/12/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙයෞවන සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 49,880.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81561111009 11/12/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

බප/ග(/ව+�ගම මහා .ද�ාලෙ�  සTපාරKෂක 

පහdක( වැ@ �¶� <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 48,517.36           97% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81561111010 11/12/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

බප/ග(/මහගමෙසේකර  මහා .ද�ාලෙ�  

සTපාරKෂක පහdක( වැ@ �¶� <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 49,285.00           99% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81563111011 12/4/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නාම�ව i 

dද_ශණාරාම .හාරස්ථානෙ�   ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 125,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

N81563111012 12/4/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නාර(ෙපොල i 

ෙබෝ �Kඛාරාම .හාරස්ථානෙ�   

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 125,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

G81563811013 12/27/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 39,769.50           99% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

F81563812001 3/21/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙගෝනවල, ප��.ල, අංක : 26 6 �6� ]�=ය 

පා�ල ෙ-වස්ථානෙ� දහ( පාසලට උපකරණ 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 49,150.00           98% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81563812002 3/21/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI i 

Uණරතන ධ_ම .ද�ාල දහ( පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�. 58% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

F81584812003 3/28/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 40, 

රKෂපාන, ම�වාන �6� Nයාප�ංI " FM 

Education " ෙපර පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා ^ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

¦යගම 29,727.98           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ¦යගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81563812004 4/10/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

180,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 179,640.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F81561812005 6/13/2018

කැළ4ය අධ�ාපන කලාපෙ� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන ¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ ප[ලවල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 499,925.00         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H81563112006 6/13/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මංකඩ Dරාණ i 

මහා .හාරස්ථනෙ� දාන ශාලාව ස6ත නව 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+  ශම පදනම මත  =R <3ම සඳහා අවශ� 

දව� ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 99,600.00           100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N81563112007 6/13/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ෙහgය)+©ව  

Dරාණ  .හාරස්ථානෙ�  සංඝාවාස 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+  ශම 

පදනම මත  =R <3ම සඳහා අවශ� දව� ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 149,400.00         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

F81584812008 8/23/2018

¦යගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

¦යගම 193,105.56         97% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

F81561813001 3/21/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/කැළ/ශා)ත  

පා[� බාNකා .ද�ාලෙ� ශව� දෘෂ� ඒකකය 

සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 93,450.00           93% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81584813002 4/10/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 98,734.00           99% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81582813003 4/10/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F81561813004 4/10/2018

කැළ4ය  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  

බප/කැල/�ල��ය ජනා ප�   .ද�ාලයට 

ආරKkත කැමරා ප-ධ�යK ස්ථා�ත <3ම

70,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 70,000.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81584813005 8/23/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 200,000.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N81563813006 11/12/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 149,040.00         99% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

H81561121001 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 13 

[�ෆ)ඩ� බාNකා .ද�ාලෙ� ඉ��පස ආ�H 

එක හා ෙJQ�ව සකස් <�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 249,781.85         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

H81561121004 4/26/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 13, �) 

ෙල)6 �6� බR¶�) ෙමොෙහොම- .ද�ාලෙ� 

�.dෙ( වැඩ Oම <�ම අ�යර 2

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,817.32           100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

F81563821006 5/8/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙ-වස්ථානවල දහ( පාස� සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 149,635.17         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැළ4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81584821007 5/16/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

120,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 119,129.09         99% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81561121008 5/17/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 13 

බප/ෙකො [�ව)දා� බාNකා .ද�ාලය සඳහා වැ6 

ආවරණයK ඉ�<�ම

400,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N81561121010 6/8/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 10 

සංඝරාජ මාවත අ� 6දායා මහා .ද�ාලෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ලK සඳහා .RN පහdක( ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 211,000.85         84% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N81563121012 7/3/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 12 

�හ)�ර( පාර, අංක 55 Nයාප�ංI ආගEක 

=-ධස්ථානයK වන අ� මස්FR� නFE v(මා 

ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 249,521.50         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

N81561821013 7/3/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමෝදර ආන)ද 

මධ� මහා .ද�ාලෙ� ප�ගණක .ද�ාගාරය සඳහා 

වා¶ සEකරණයK ලබා�ම

364,800.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 364,800.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

N81561821015 7/19/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 13 

�)ෙ�), බප/ෙහො/බR_�) මහා .ද�ාලය සඳහා 

ඡායා �ටප� ය)තයK ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 87,400.00           87% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N81563121016 12/17/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ආගEක =-ධස්ථානවල ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� 

ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 249,920.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563821017 8/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ 

ලබා�ම

 250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 249,677.85         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

N81563921018 9/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පව�නා 

සංස්කෘ�ක දායාදය) හා උ�මය) d%<ම හා 

පව_ධනය අර�� ෙකොට සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

F81561821019 9/13/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ළ පෙ-ශෙ� 

ෙතෝරා ග� අ© ආදාය(ලාÖ ප[�වල පාස� 

ද�ව) සඳහා ඉෙග�( ආධාරක ෙලස පාස� 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 299,972.00         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

N81561121021 9/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ෙකොළඹ 

=/ඩoN�/ඩoN� ක)න)ගර .ද�ාලෙ� ළමා 

�ඩාංගනය සංව_ධනය <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 200,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N81561821022 11/7/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ ප[�වල පාස� ද�ව) සඳහා 

ඉෙග�( ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 600,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 599,964.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මා

N81563121023 10/16/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන i ෙබෝ  ස�දාරාම 

.හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,861.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

F81584821024 10/16/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 19,700.00           99% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563121025 10/16/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI i 

dද_ශනාරාම .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 24,858.00           99% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81561821027 11/8/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ අෙශෝක 

.ද�ාලෙ� පධාන ශාලාව සඳහා Cලාස්�K D� 

ලබා�ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 195,845.00         98% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N81563121029 12/10/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙකොළඹ 13 ෙලෝ¤_ 

.�ෙ� �6� �ස්න) ෙකෝ.ෙ� (බාමා �Kම4 

ෙ-වස්ථාන() ෙගොඩනැ¨N  ශම පදනම මත 

සංව_ධනය  <�ම සඳහා දව� ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,960.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N81561821030 12/17/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 13, 

ෙකොටෙහේන, අ�.ස් ෙපෙදස බප/ෙකො/ජනා ප� 

.ද�ාලයට ෙෆොෙටො ෙකො� ය)තයK (photo 

copy machine) සහ ෙවන� පාස� උපකරණ 

ලබා�ම 150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 116,800.00         78% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මා

F81563822001 3/12/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 99,995.10           100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

F81561822003 7/19/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� පාස� Dස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා�ම

45,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 45,000.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81563822004 9/20/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� Nයාප�ංI .හරස්ථාන හා දහ( පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 99,930.96           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81584822005 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

380,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 379,955.00         100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81563122006 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� Nයාප�ංI .හරස්ථානවල ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

225,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81584822007 12/17/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 19,913.52           100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

F81584823001 5/16/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

60,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 60,000.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

F81584823002 6/8/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 50,000.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

F81582823003 6/8/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

�ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 49,560.00           99% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N81561823004 9/3/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නාවල 

ජනා ප� බාNකා .ද�ාලයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 100,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොෙළො)නාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563923005 9/17/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ 

සංරKෂණය හා පව_ධනය අර�4) සා6ත� 

උෙළලK පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 49,975.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

F81584824001 3/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI NQ� 

<pස් ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 30,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F81561824002 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බ�තර��ල 

.ද�ාව_ධන .ද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 49,500.00           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F81561824003 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� තලංගම උ+ර 

dෙබෝ  කOෂ්ඨ .ද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 48,500.00           97% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F81584824004 6/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

+ංඅඳෙහේන ලK�+ ෙපර පාසලට උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 30,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F81584824005 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

වැN.ට යහප� එෙpරාෙJ කන�ාරාම ෙපර 

පාසලට උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               පා.ෙ� 100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F81584824006 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

බ�තර��ල =�තා_ ෙපර පාසලට උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 30,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81584824007 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

අ+�¨�ය ජෙනෝධාර සමා  ෙපර පාසලට 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 30,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H81561124008 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� සඳා=�Dර 

පජාශාලාව අසල ළමා උද�ානය ඉ�<�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 76,187.50           76% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H81563124009 5/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙකොස්ව�ත =�න)දාරාම .හරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,750.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H81563124010 5/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

වැN.ට .Fතාරාම .හාරෙ� දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,985.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H81563124011 5/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

බ�තර��ල පැලව�ත *�ඨක ධ_මායතන 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,905.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H81563124012 5/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

බ�තර��ල උ©��ල D_වාරාම .හාරෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,970.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H81563124013 5/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන අ+�¨�ය v(මා 

ප�Nෙ� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81582824016 6/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙබෝE�ය ¦Èනද ෙයෞවන සමාජයට ®ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 24,138.00           97% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81584824018 7/4/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ක©ෙවල ෙහේවාගම i පාN ෙපර පාසලට ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 20,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81561824019 6/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ක©ෙවල යාකාල 

i �ලාලංකාර .ද�ාලයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 50,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

S81563924020 6/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පව�නා 

සංස්කෘ�ක දායාදය) හා උ�මය) d%<ම හා 

පව_ධනය අර�� ෙකොට එම පෙ-ශෙ� ද�ව) 

සඳහා සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�.ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 200,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81563824021 6/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 119,992.76         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

F81582824022 8/30/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 49,850.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F81561824023 7/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇව�ෙහේන 

.ද�ාෙලෝක .ද�ාලය සදහා උපකරණ ලබා�ම

60,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 55,999.00           93% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561824024 7/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොතලාවල 

මහා .ද�ාලය ෙවත උපකරණ ලබා�ම

36,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 36,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H81563124025 7/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

පැලව�ත ම¶රපාද .හරස්ථ දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81563124026 7/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

අ+�¨�ය =ව1 අසD .හරස්ථ දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,500.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F81561824027 7/19/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

පාස� Dස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා�ම

40,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 39,481.00           99% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81563124028 9/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI .හරස්ථානවල ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 250,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

F81582824029 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 200,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N81563124032 8/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙකොරාෙo i 

.ජයdමනාරාමෙ� සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 24,870.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563124033 8/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන  බ�තර��ල i 

dද_ශනා .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 50,000.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

F81563824034 8/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI i 

=-ධා_ථ දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 29,977.80           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

F81584824035 8/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 299,637.60         100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81563124039 9/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන 

දැ@ග�ව,දැ@��+©ව මා�)ගල  Dරාණ 

.හාරෙ� සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම 

මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 50,000.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81561124041 11/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� තලාෙහේන මහා 

.ද�ාලෙ� පධාන ශාලාව සංව_ධනය <�ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 54,306.75           91% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F81584824042 11/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 18,800.00           94% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81563124044 12/14/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන මාලෙo, තලංගම 

උ+ර, උඩව�ත පාර අංක 948 i ස-ධ_ම 

OෙKතනාරාම .හාරස්ථ i සE- ංකර දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය 

<�ම සඳහා දව� ලබා�ම
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල -                      0% O 0%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81563124045 12/21/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන  බ�තර��ල 

ෙකොරාෙo i .ජයdමනාරාම .හරස්ථානෙ� 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය සඳහා දව� ලබා�ම 25,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81561124046 12/19/2018

බප/ජය රණාල ආද_ශ කOෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ඉ�කර 

ඇ� ¨(හාන Oවස (Summer Hut) ඉ�� වැඩ 

සඳහා දව�මය ආධාර ලබා�ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 200,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N81563124047 12/27/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන බ�තර��ල, 

පැලව�ත ම¶රපාද ��ෙව)  .හරස්ථානෙ� දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය 

<�ම සඳහා දව� ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 199,800.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N81563124048 12/24/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන නවග�ව, 

තල��ක)ද i ස(w-ධ ජය)� .හාරෙ� දහ( 

පාසැෙ� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල -                      0% O 0%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

H81563124049 12/24/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන නවග�ව, 

තල��ක)ද i ස(w-ධ ජය)� .හාරෙ� දහ( 

පාසැෙ� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල -                      0% O 0%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N81563824050 12/27/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන බ�තර��ල, i 

dධ_මාරාම Dරාණ මහා .හාරෙ� i ඉ)දෙජෝ� 

දහ( පාසැලට දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 198,780.00         99% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N81561825001 3/12/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස� වලට 

අය� Dස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81563825002 3/12/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

225,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 225,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H81563125004 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ධ(ම 

OෙKතන .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ආධාර 

ලබා�ම

 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 149,760.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

F81563825005 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI .හරස්ථානවල දහ( පාස� සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 99,750.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

N81561825006 6/20/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉෙග�ම ලබන 

ෙතෝරා ග� අ© ආදාය(ලාÞ ප[�වල පාස� =d 

ද�ව) හට ඉෙග�( ආධාරක ෙලස පාස� 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
700,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 699,888.00         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

F81563825007 7/23/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ප��ව =� 

මංගලාරාම .හරස්ථානෙ� i ධ_මරKkත ධ_ම 

.ද�ාලෙ� දහ( පාසලට දහ( පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 30,000.00           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N81563925008 9/3/2018

පාර(ප�ක කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය අර�� ෙකොට මහරගම 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ හා වැ@6� යන 

අයෙJ රස.)දනය සඳහා වැඩසටහ) 

පැවැ�.ම

 
175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 175,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

F81563825009 9/3/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 75,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563125010 11/8/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙකෝQෙQ මා�ෙවල 

ඔබෙහේන පාර ෙK+මÝ .හාරෙ� දහ( පාස� 

Dස්තකාල ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ආධාර ලබා�ම 500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81563125011 10/1/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන තලව+ෙගොඩ 

නැෙගන6ර i dගතාරාම .හරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම 250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 249,300.00         100% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N81561825012 10/29/2018

��ය)දල අධ�ාපන කලාපයට අය� නැෙගන6ර 

ඇ%�වල ධ_මපාල මහා .ද�ාලයට +_යවාදක 

භාlඩ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 50,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N81584825013 11/8/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොQටාව , 

ප)O��ය,අ+�¨�ය පාෙ_ අංක 655/3A දරණ 

ස්ථානෙ� �6� =(Ng <pස් ෙපර පාස�  සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම 29,670.00           99% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

F81563826001 5/8/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ර�මලාන ෙබෝ �Kකාරාමෙ� පව�ව� ලබන 

=�මාෙබෝ දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 23,586.56           94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F81584826002 5/16/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

60,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 59,000.00           98% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H81561126003 5/17/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ර�මලාන 6)R 

.ද�ාලයට උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 25,000.00           100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81563826005 9/17/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ග�<ස්ස ෙස) 

ෙ(�ස් ෙ-වස්ථානෙ� දහ( පාසල සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 29,131.52           97% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

H81563127001 5/17/2018

ෙද6වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ක�ඩාන i මංගලාරාම .හරස්ථානෙ�  දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <�ම

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

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

F81563827002 8/10/2018

ෙද6වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ක�ෙබෝ.ල i සංඝE�තා දහ( පාස� සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 35,000.00           100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

F81563828002 4/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ආගEක .හරස්ථානවල දහ( පාස� 

සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 249,950.00         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

F81584828003 5/16/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

120,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 119,950.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

F81584828004 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,000.00           98% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

F81563828005 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 199,278.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

පා.ෙ� - ෙද6වල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81563928006 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය අර�4) ගැසQ ම¨) පකාශයට ප� 

කරන ලද ෙතෝරා ග� ෙපරහැර පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,975.00           100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

F81584828007 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

කඩලාන යහප� එෙඬරාෙJ ෙපර පාසලට ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 30,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S81563928008 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය අර�� ෙකොට i .d-ධාරාම මහා 

.හාරස්ථානෙ� �නාව ඇසල මහා ෙපරහැර 

පැවැ�.ම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 39,975.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F81563828009 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI =� 

OෙKතනාරාම Dරාණ මහා .හරස්ථානෙ� 

ෙතලවල දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 39,975.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81563128010 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� i ලංකා 

ෙමෙතෝ�ස්ත සභාෙ� අÈලාන දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81563128011 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමොර���ල 

තාපසාරාම .හරස්ථානෙ� දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,960.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F81563828012 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමොර�ව 

�ගෙරො�ල Nයාප�ංI i .ජය ෙබෝ රාජාරාමෙ� 

ධ_මා�සා� ධ_ම .ද�ාලයට දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 39,678.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙමොර�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81563828013 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� එෙගොඩ උයන 

Nයාප�ංI i ස-ධ_ෙමෝදය දහ( පාසලට දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 29,572.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81563129001 4/18/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

dවාරෙපොළ තෙපෝදාරාම දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 98,652.75           99% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

H81563129002 10/16/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

��ය)දල Oව)�@ය මෙහේ)දාරාමෙ� දාන 

ශාලාව ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 97,606.00           98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H81563129003 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙකොළඹ පාෙ_ ��ය)දල ධ_ම ශාස්ෙතෝදය 

��ෙව) .හාරෙ� දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ල 

dRd ප�� සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 86,558.00           87% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H81563129004 12/13/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

��ය)දල ත)����ය ==ල ව_ධනාරාමෙ� 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල dRd ප�� සංව_ධනය 

<�මට දව� ආධාර (=ෙම)�) ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 49,500.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

F81584829006 5/16/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

60,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 59,918.09           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

S81563929007 5/16/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය අර�4) ගැසQ ම¨) පකාශයට ප� 

කරන ලද ෙතෝරා ග� ෙපරහැර පැවැ�.ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% Q 0%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81563129008 5/17/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

��ය)දල වෑවල ගඟබඩ පාර ධ(ම�පාරාම 

.හාරස්ථානෙ� i ධ_ම<_� දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන කට¶+ <�ම

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

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N81563129009 7/3/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ක�වාවල පරම 

ධ_ම .d-ධාරාම .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� 

ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00         100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

F81561829011 7/19/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

පාස� Dස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා�ම

25,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 24,524.40           98% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81563929012 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය අර�4) වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 150,000.00         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N81582829013 12/31/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සE� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81563129014 12/31/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන කහෙපොළ, මඩපාත, 

i ස-ධ_මාරාම .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% O 0%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81584830002 5/16/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

60,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 60,000.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81584830003 6/11/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 149,375.63         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81563830004 6/11/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

කහ+©ව ෙපො�ගස්ඕ.ට i සරණ�ස්ස දහ( 

පාසලට දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 40,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81584830005 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සදහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

19,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F81561830006 7/19/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

පාස� Dස්තකාල සඳහා ෙපො� ලබා�ම

40,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81563130008 7/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන පාන�ව 

=�Oවාසාරාමෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 89,599.25           90% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H81563130009 8/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ඇ��ගම Dරාණ 

රජමහා .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධන 

කට¶+ <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 89,831.45           90% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N81561830010 10/5/2018

බප/ෙහෝ/ ෙහෝමාගම මහා .ද�ාලයට ©Cෙලෝ 

ය)තයK ලබා�ම

400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 400,000.00         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

ක.අ.අ - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81563130011 10/16/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

පාන�ව වට%ක i =�Oවාසාරාම දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 44,890.85           90% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H81563130012 10/16/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ඇ��ගම රජමහා 

.හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,851.00           100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N81561830013 10/30/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

බප/ෙහෝ/පහ�ගම ෙරෝමා� කෙතෝNක ක4ෂ්ඨ 

.Rහලට ඡායා �ටප� ය)තය සඳහා අවශ� ඉ�� 

�දල ලබා�ම

25,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 25,000.00           100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81563830014 11/21/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 139,642.50         93% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N81563130015 12/14/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

යකහ�ව .ෙ�කාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

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

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

S81563830018 12/27/2018

ෙහෝමාගම  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ම�ෙ�ෙගොඩ i 

�යරතනාරාමෙ�  i අනගා�ක ධ_මපාල දහ( 

පාසැලට දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 199,536.50         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

F81563830019 12/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන <�ග(ප��ව i 

.dධාරාමවාස (අවාස පංසල) දහ( පාසල සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 249,508.75         100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81584831001 5/16/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

60,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 55,157.60           92% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

S81563931003 10/19/2018

=තාවක පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක කලා 

කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය අර�� ෙකොට 

පෙ-ශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 25,000.00           100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81582832001 4/4/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 09, 

ෙදමටෙගොඩ, .wලාන)ද දEළ පාසෙ� ඉෙග�ම 

ලබන Rද�ව)ෙJ ®ඩා ෙකෞෂල� වැ@�¶� 

<�ම සඳහා ®ඩා භාlඩ ලබා�ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 200,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

F81584832002 5/16/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 54,482.00           91% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

F81563832003 6/1/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙකොළඹ 08, ස_ප)ටg) පාර, ¥ ලංකාරාම 

.හරස්ථානෙ� දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 49,923.60           100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

H81561132005 10/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 03, 

ෙපො�ව�ත ශා)ත ෙ(� .ද�ාලෙ� 

ග4තාගාරෙ� ටg� අ+රා සකස් <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H81563132006 6/8/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙබො%�ල, 

=වN ප�මග ගඟ ඉහළ Nයාප�ංI ආගEක 

=-ධස්ථානයK වන .ෙ�කාරාම .හරස්ථානෙ� 

wR මැRෙ_ ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම 145,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 144,922.41         100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81563132007 12/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 06, 

වැ�ලව�ත අංක 106 Nයාප�ංI ආගEක 

=-ධස්ථානයK වන d.d-ධාරාමෙ� 

ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 99,670.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

F81561832008 6/1/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ළ 

පෙ-ශෙ� ෙතෝරා ග� අ© ආදාය(ලාÖ ප[�වල 

පාස� ද�ව) සඳහා ඉෙග�( ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 99,261.27           99% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N81563132009 8/15/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන නාරෙහේ)�ට 

ධ_මRත ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථානෙ� සංඝාවාස 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 28,612.87           95% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81582832010 9/12/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙයෞවන සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 59,750.00           100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N81582832012 10/5/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI �ඩා සE� සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 299,900.00         100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N81563132013 10/16/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන i ධ_මRත .හාරෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය -                      0% O 0%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

F81582832015 10/16/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සE�යකට �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 19,600.00           98% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81561132016 10/29/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙබො%�ල අ+ල 

දස්සන ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� 

ලබා�ම 105,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 103,770.06         99% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81563132017 11/12/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙදමටෙගොඩ 

, Nයාප�ංI ආගEක =-ධස්ථානයK වන 

අරමාgයා i භදකාN  අ(මා) ෙකෝ.� 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම 250,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

N81561132018 11/12/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකො/]මාරඋදය( ෙදමළ මහා .ද�ාලෙ� 

ආරKkත තාCපය සංව_ධනය <�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 231,506.09         93% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

N81563132019 12/10/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙකොළඹ 08, 

ෙබස්ලg) මාවන, අංක 34 i ධ_මාශමය 

.හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 28,613.87           14% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N81561832020 11/23/2018

නැෙගන6ර ෙකොළඹ �Ã�ගස්යාය ඩpN 

ෙසේනානායක .ද�ාලෙ� +_ය වාදක කlඩායම 

සඳහා ෙපොR Oල ඇx( කQටලයK ලබා�ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 297,000.00         99% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N81563832021 12/10/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන i ෙගෝත� .හාරෙ� 

දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 39,537.00           79% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

F81584832022 12/14/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 39,534.00           99% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563132023 12/14/2018

�Ã�ගස්යාය  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙකොළඹ 06 , 

වැ�ලව�ත, රාජU� i dµ� පාර අංක 09 i 

dධ_මාරාම  .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 199,291.82         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N81563132024 12/24/2018

�Ã�ගස්යාය  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙකොළඹ 05, 

නාරෙහේ)�ට, නාවල පාර සමා  .හරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ල  ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 199,550.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

F81563833002 8/10/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

60,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

F81584833003 8/10/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ�-

පාRKක 42,170.50           84% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

S81563933004 9/14/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක  කලා 

කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය අර�� ෙකොට 

D-ගලය) සඳහා රස .)දන හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <�ෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 50,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

N81563933005 10/5/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක කලා 

කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය අර�� ෙකොට 

එම පෙ-ශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 50,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

S81563933006 10/19/2018

පාRKක පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක කලා 

කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය අර�� ෙකොට 

පෙ-ශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 23,400.00           94% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

පා.ෙ�-පාRKක



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81582841001 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ක�තර අධ�ාපන 

කලාපෙ� බප/ක� ශා)ත අ)ෙතෝO බාNකා 

.ද�ාලෙ� hෂ�ාව)ට ගෘහස්ථ ®ඩාවල ෙය^ම 

සඳහා ෙQබ� ෙටOස් ෙ(සයK 

ලබා^ම.

 
75,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ක�තර 75,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81563141002 7/19/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පඤ්ඤාන)ද 

මාවත �oබැ-ද පානRර dජාතා �ල මාතාශමය 

ආරාමෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,985.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81563141003 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

ප�N��ල =� Oවාසාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා දව�ාආධාර 

ලබා^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 49,580.00           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F81582841004 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ක� පානRර 

ශා)ත අ)ෙතෝO ��E .Rහෙ� ඉෙග�ම ලබන 

hෂ�ය)ෙJ �කQ ®ඩාව වැ@ �¶� <3ම සඳහා 

�කQ ®ඩා භාlඩ ලබා^ම.

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81563141005 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රබ_ ව�ත පාර 

ව�ත�ෙපොල පානRර මස්F- R�ව6දා 

ෙ-වස්ථානය සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81563141006 4/3/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ව�ත�ෙපොල 

]�d( මස්F- ෙ-වස්ථානය සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81563141007 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වා-Rව ශා)ත 

ම�යා ෙ-වස්ථානෙ� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

කලාප අධ�ාපන අධ�Kෂ-ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81582841008 3/16/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

අ(බල)ව, පානRර, වැල)=යා ®ඩා සමාජයට 

®ඩා උපකරණ ලබා^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 24,900.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F81582841009 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙනො. 

97 අ(බල)ව, පානRර, O� ස්ටා_ Kලo ®ඩා 

සමාජයට ®ඩා උපකරණ ලබා^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 20,700.00           83% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F81582841010 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 96,350.00           96% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N81584841011 6/25/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පානRර නගර 

සභාවට අය� වෑකඩ ෙපර පාසල සදහා උපකරණ 

ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 30,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H81563841013 7/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙගොරකාන Dරාණ 

ක)ෙද .හාරෙ� සංව_ධන කට¶+ සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 23,250.00           93% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F81563841015 10/16/2018

වා-Rව (-ධා�ම ෙ-වස්ථානෙ� දහ(පාසල සදහා 

උපකරණ ලබා^ම

38,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 37,381.08           98% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81563141016 10/16/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ¥ .ජය ෙසෞගත 

.ද�ාල මහ ��ෙව) .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ලK සංව_ධනය <3ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 75,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561841017 11/29/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පානRර රාජáය 

.Rහල සදහා සංÙත භාlඩ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 100,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81561841018 11/29/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වා-Rව ධ_මපාල 

.Rහල සදහා ෙෆොෙටෝෙකො� ය)තයK ලබා^ම

80,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 79,350.00           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81563141019 12/24/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකෙස�ව�ත ¥ 

×_වාරාම .හාරස්ථාන µEය +ළ ඇත� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 49,280.00           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81582842001 9/13/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ෙනො.138 ගා� පාර ක�තර උ+ර 717 � 

.ද�ාපාර ගා.O.වසෙ( ඊ.ඒ.�ඩා සමාජය සදහා 

උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 25,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81563842002 6/25/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81582842003 6/25/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI �ඩා 

සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81582842004 6/25/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,980.00           100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81563142005 12/27/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ෙ/d 

¦�x ප�Nෙ� ස)ෙp ස්¤� දහ( පාසෙ� දහ( 

අධ�ාපනය ලබා^මට ෙයොදාග)නා 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� අ��වැ@යා කට¶+ =R <�ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,806.00           100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H81563142006 12/27/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

කල��ල �සෙ( ශා)ත අ)ෙතෝO 

ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධන කට¶+ 

=R<3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

F81563142007 6/25/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

F81561842008 7/13/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 709 කලDගම 

බට6ර වසෙ( කලDගම කO� .Rහලට ඡායා 

�ටප� ය)තයK ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 79,350.00           79% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81582842009 7/19/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE�යK සඳහා උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 24,960.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81563142010 9/25/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වා-Rව ෙද�Rව 

ගෙlව�ත Dරාණ .හාරෙ� =�මහ� ධ_ම 

ම)�රෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

F81561842012 11/21/2018

ක�තර අධ�ාපන කලාපයට අය� කලDගම 

ක4ෂ්ඨ .Rහෙ� -_ය වාදක කlඩායම සදහා 

ඇR( ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81561142013 11/1/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�තර උ+ර dග� 

.ද�ාලෙ� රංග ශාලාෙ� ඉ�◌ි� වැඩ කට¶+ Oම 

<3ම 1අ�යර

750,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 743,489.83         99% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

F81563842015 12/6/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඈතගම dමනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� දහ(පාසල සදහා  ෙඩස් බං] 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S81563843001 6/22/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� nදාගම Dරාණ 

මහා .හාරස්ථානෙ� (ෙවද ප)සල)  ෙඵ�හා=ක 

සංස්කෘ�ක උ�සවය හා ෙපරහැර පැවැ�.ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 99,975.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H81563143002 7/19/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .කමhලා 

��ෙවෙ) සංව_ධන කට¶+ සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 49,680.00           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81563143003 8/3/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ�  ර�Kකන i 

සංඝE�තාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 99,836.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N81563143005 10/10/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� nදාගම ෛම* 

රජමහා .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N අ��වැ@යා <3ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 98,000.00           98% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N81563143006 10/12/2018

බlඩාරගම ග(ම)�ල ෛශල¦(බාරාමෙ� 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R<3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561843007 10/4/2018

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපයට අය� මහ.ල 

ක...සදහා -_යවාදන භාlඩ ලබා^මට

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 49,750.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81563943009 12/28/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�ෙබෝ��ල 

ගංගාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 49,190.00           98% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

S81563944001 3/15/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) ෙහොරණ වෑවල 

ඉ=පතනාරාම .හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක 

උෙළලK පැවැ�nම සඳහා අ�ගාහක �දලK 

ලබා^ම.
100,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H81563144002 9/11/2018

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකොQඨාශයට අය� 

වැ%�ලෙහේන ¥ ෙබෝ �Kඛාරාම .හාරස්ථානය 

සංව_ධනය <�ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 99,946.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H81563144004 7/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI බට6ර 

]�ක i dද_ශනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සදහා ශම පදනම  මත 

දව�ාධාර  

ලබා^ම.

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 99,975.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81584844006 7/31/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සදහා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 98,240.50           98% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81561844007 8/30/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[�වල අධ�ාපනයට දKෂ ද�ව) සදහා 

ෙපො�ප� ලබා�ම

670,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 669,973.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහොරණ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561844008 10/4/2018

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපයට අය� වරකාෙගොඩ 

^පාෙලෝක මහා .ද�ාලයට සංÙත භාlඩ ලබා^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 49,850.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81563844010 12/6/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  <�=�ෙමව) 

රජමහා .හාරය ම¨) පාර(ප�ක නැ�( හා 

ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) සා6ත� වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N81563945001 6/22/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වරකාෙගොඩ 

රජමහා .හාරස්ථානෙ�  ෙථ�හා=ක සංස්කෘ�ක 

උ�සවය හා ෙපරහැර පැවැ�.ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 25,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S81584845002 6/22/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

බප/03/ෙහො/08/244 යටෙ� Nයාප�ංI ඉහල 

කර)නාෙගොඩ NQ� ස්ටා_ ෙපර පාසල සදහා 

අවශ� උපකරණ ලබා�ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 14,692.00           98% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H81563145003 6/22/2018

මRරාෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Ù<යන ක)ද 

ව�ත පහළ ෙකොටෙසේ ¥ ප��O අ(මා ෙකෝ.ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ 

<�ම

 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 15,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H81563145004 6/22/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Ù<යන ක)ද 

ව�ත පහළ ෙකොටෙසේ hව dබමOය( ෙකෝ.ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R 

<�ම

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

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S81563945005 6/28/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

වරකාෙගොඩ ග�ෙල) රජමහා .හාරය ම¨) 

.යැá යන සංස්කෘ�ක අංගය) නගා =�nෙ( 

අර�4) සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මRරාවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81563145006 11/9/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI කඳන 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� 

අ��වැ@යා කට¶+ =R<3ම සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H81563145007 11/9/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

බැ�ල��ය .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල 

ඉ�� අ��වැ@යා කට¶+ =R<3ම සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81563945008 7/13/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වරකාෙගොඩ 

රජමහා .හාරස්ථානෙ�  ෙථ�හා=ක සංස්කෘ�ක 

උ�සවය හා ෙපරහැර 

පැවැ�.ම

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

F81563845009 7/16/2018

මRරාවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උෙඩෝ.ට ¥ 

ධ_මාලංකාර දහ(පාසල සදහා අවශ� උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 29,704.50           99% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S81563145010 8/3/2018

මRරාවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� වරකාෙගොඩ 

ග�ෙලන රජමහා .හාරස්ථානය ම¨)  .යැá 

යන සංස්කෘ�කාංගය) සංරKෂණය <3ෙ( හා 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) පජාව සදහා 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F81563145012 10/11/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉ�ඹ ¥ 

සාං¨කාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81563945013 11/30/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක නැ�( 

හා ෙවන� කලා කට¶+ පව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) වැNෙපොත �තෙදොල සතරමහා 

ෙ-වාලය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 40,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563945014 11/30/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක නැ�( 

හා කලා කට¶+ පව_ධනය <3ෙ( අර�4) 

කඳන OD) කළායතනය ප�ඛව සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 40,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81563945015 11/30/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක නැ�( 

හා ෙවන� කලා කට¶+ පව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) පහළ කර)නාෙගොඩ ෙසෞ)ද_යය 

ලNත කලායතනය ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළලK 

පැවැ�nම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 40,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81582846001 5/16/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙතෝරාග� ®ඩා සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 99,545.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81563846003 8/15/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දහ(පාස� 

සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 99,679.46           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H81563146004 11/5/2018

wල�=ංහල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙ�ය)ග�ල 

බට6ර ¥ ධ_ම.ජයාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨Nවල අ��වැ@යා කට¶+ =R<�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N81582847001 6/25/2018

ෙදොඩ(ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

�ඩා සE� සදහා �ඩා භාlඩ හා උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 199,930.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F81561847002 6/28/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� පාස� 

සදහා Dස්තකාල ෙපො� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 50,000.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

පා.ෙ� - wල�=ංහල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81582847003 10/5/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

®ඩා සE� හා ෙයෞවන සමාජ සදහා ®ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,975.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S81563947004 7/19/2018

පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ 

සංරKෂණය <3ෙ( අර�4) ෙදොඩ)ෙගොඩ 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබෝ(�වල ¥ 

dෙබෝ රාජාරාම මහා .හාරය ම¨) සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම. 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H81563147005 7/19/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දඹගහෙහේන 

¥ රාÅල ෙයෝගාශම .හාරස්ථානෙ� සංව_ධන 

කට¶+ සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,920.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F81563847006 8/21/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 801 නෑ6)න 

ගාම Oලධා� වසෙ( �6� ¥ .d-ධාරාම 

.හාරෙ� ¥ ධ_මපාල දහ( පාසල සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 50,000.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F81584847007 10/8/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතwවන 

ෙසෙනස්ත� ෙපර පාසලට අවශ� උපකරණ 

ලබා�ම

15,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 13,662.00           91% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

S81563948001 3/21/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය 

<3ෙ( අර�4) සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 250,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

F81561848005 5/16/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපො+.ල මහ 

.ද�ාලය සඳහා ෙඩස් බං] ලබා^ම.

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ක�තර 48,650.00           97% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81582848006 12/5/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරාග� 

Nයාප�ංI �ඩා සE�යK  සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 25,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81563848007 7/19/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� හ�කද.ල ¥ 

×_වාරාම .හාරස්ථ ^පාලංකාර දහ( පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 25,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H81563149001 5/16/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 771 ෙබො)R��ය 

ගා.O. වසෙ( �6� i ^පාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 200,000.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S81563949002 5/16/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක කලා 

කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය අර�� ෙකොට 

ෙගන ෙපොෙසො) සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 150,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N81582849003 6/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI �ඩා 

සE� සදහා �ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 199,995.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N81584849004 6/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 88,140.00           88% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81582849005 6/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

වැNකැ�ය .ජය �ඩා  සE� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 24,910.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81563849006 6/25/2018

ම+ග( පා. ෙ� ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

දහ(පාස� සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 49,375.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81563849007 6/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ස්N( ෙ-වස්ථාන 

දහ(පාසල සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F81561849008 8/16/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� පාස� සදහා 

Dස්තකාල ෙපො� ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 49,981.50           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F81563849009 7/19/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉ�ෙගොඩතැ)න 

උදය ෙබෝ �Kඛාරාම අමර=� දහ(පාසලට 

අවශ� උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 46,300.00           93% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F81584849010 7/19/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 59,154.00           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

G81584849012 7/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ම+ගම, 

වෑ�තෑව dෙබෝධා ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ 

ලබා^ම

 20,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම+ගම 20,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N81561149013 8/28/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 772 ඉ�ගස්+©ව 

ගා.O. වසෙ( ඉ�ගස්+©ව සාරාලංකාර �ස්ස 

ක4� .Rහෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,853.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ම+ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81563950001 6/25/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQටාසෙ� පජාව 

ෙව�ෙව) .යැá යන සංස්කෘ�ක අංගය) නගා 

=�nෙ( අර�4) සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81563850002 7/25/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI i 

ස-ධ_ෙමෝදය දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 50,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H81563151001 7/25/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

බඹ%�ල i සරණංකරාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R<3ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,995.50           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81563851002 11/14/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ප)Oල ¥ 

ෙ_වත .හාරස්ථ දහ(පාසල සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 74,641.50           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N81582852001 6/21/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

839 බRරNය ගා.O. වසෙ( බRරNය ට[) Kලo 

®ඩා සමාජය සඳහා උපකරණ ලබා^ම.

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 15,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H81563152002 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ල�පxර I�තගෙ�  

ධ_මායතනෙ�ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R<3ම සදහා ශම පදනම මත දවයාධාර 

ලබා^ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 50,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H81563152003 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

බRරNය Fනාරාම මාවත, සසස් i ෙමෙහ4 

ආරාමෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 49,915.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81563852004 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

U��බැ-ද i ධ_මාෙලෝක දහ( පාසල සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81584852005 10/8/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� යQටපාත 12 

ක�ව 842 ඒ �Oයාවල ගාෙමෝදය ෙපර පාසලට 

අවශ� උපකරණ ලබා�ම

15,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 14,512.00           97% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81563852006 11/14/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොස්Uලන 

¥ ගංගාරාම .හාරස්ථාන ¥ සරණ�ස්ස දහ( 

පාසල සදහා අවශ� උපකරණ ලබා^ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 75,000.00           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H81561153001 7/2/2018

E�ලOය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ෙහො/යටවර 

¥ ඥාන.මල ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ෙගොඩනැ¨N 

වල සංව_ධන කට¶+ 

=R<�ම

 100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 100,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H81563153003 10/10/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� E�ලOය 

බැ�ල)+ඩාව ¥ න)දාරාම .හාරෙ� 

ෙගොඩනැ¨N අ��වැ@යා <3ම සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 59,998.38           100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

H81563153005 7/13/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQටාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙද�ෙගොඩ ගංගාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සදහා ශම පදනම  මත 

දව�ාධාර  

ලබා^ම.<3ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 49,887.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81563153007 8/29/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ�  බැ�ල)+ඩාව 

i න)දාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 99,000.00           99% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පාN)ද�වර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81563854001 4/5/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ඉං¨�ය 

^පාෙලෝක මහා .හාරස්ථානෙ� .ද�ාව_ධන 

��ෙව) දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 10,000.00           100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N81563154003 8/21/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රgග(ව�ත ඉහල 

ෙකොටස ¥ ��+මා� අ(ම) ෙකෝ.ෙ� 

ෙගොඩනැ¨N වල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 98% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N81563154004 9/17/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රKම�ෙගොඩ ¥ 

සාං¨කාරාමය .හාරස්ථානෙ� සංව_ධන කට¶+ 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 99,235.80           99% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

S81561863001 3/27/2018

කැළ4ය අධ�ාපන කලාපෙ� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන ද�ව)ෙJ <යnෙ( ධා�තාවය ඉහල 

නැංnම අර��  කරෙගන Dස්තකාල සඳහා ෙපො� 

ලබා ^ම

30,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 29,900.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81561863002 10/29/2018

ග(පහ අධ�ාපන කලාපෙ� ( ග(පහ, ෙදො(ෙC, 

අ�තනග�ල )  ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ 

ප[�වල පාස� ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

750,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 749,990.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81561164001 7/17/2018

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙකොළඹ 09, 

ෙදමටෙගොඩ, .wලාන)ද දEළ පාසෙ� ප)� 

කාමරයK සංව_ධනය <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 200,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N81561864002 4/4/2018

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට අය� පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය(ලාÖ ප[�වල පාස� 

=d ද�ව) හට ඉෙග�( ආධාරක ෙලස පාස� 

බෑJ ලබා�ම

350,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 349,830.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ඉං¨�ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81582864003 5/11/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� �යාකා� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 135,510.00         54% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N81561864005 4/18/2018

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ� ඉෙග�ම ලබන අ© 

ආදාය(ලාÖ ප[�වල පාස� =d ද�ව) හට 

ඉෙග�( ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

 70,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 70,000.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H81561164006 5/14/2018

��ය)දල අධ�ාපන කලාපෙ� Uණා�මක 

අධ�ාපන පව_ධනය <�ම සඳහා ෙමොර�ව 

රාවතාව�ත ෙමෙතෝ�ස්ත .Rහෙ� ෙස�ල( ERල 

සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 95,208.80           95% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N81561864007 6/11/2018

බප/ෙහෝ පහ�ගම ෙරෝ.ක.ක .ද�ාලෙ� බට6ර 

+_ය වාදක කlඩායම සඳහා Oල ඇx( ලබා�ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 300,000.00         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

F81561864008 6/11/2018

බප/ජය/i ෙ-වE�ත .Rහලට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81561864009 6/20/2018

i ජයව_ධනDර කලාපෙ� මහරගම මධ� මහා 

.ද�ාලයට කා_යාල උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 50,000.00           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N81561164011 8/10/2018

බප/ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ� ක�අJගල 

ශා)ත ෙජො) ෙබොස්ෙකෝ .ද�ාල �Eෙ� ]Q� 

ග� ඇ��ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 148,665.65         99% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

ක.අ.අ - i ජයව_ධනDර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81561864012 8/10/2018

බප/ෙහෝ/පාRKක =� �යර�න මධ� .ද�ාලෙ� 

මාධ� එකකය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 99,935.00           100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81561864013 9/3/2018

නාරෙහේ)�ට බප/ෙකො/ද i පරාකමබාÅ මහා 

.ද�ාලයට ස)Oෙ�දන උපකරණ කQටලයK 

ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 50,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N81561864015 11/1/2018

��ය)දල අධ�ාපන ෙකොQඨාශයට අය� 

��ය)දල iම� ෙජො) ෙකොතලාවල .ද�ාලෙ� 

hෂ� නායකය) සඳහා ෙපොR Oල කබා සකසා 

ගැOම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 97,500.00           98% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N81561864018 11/21/2018

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට අය� වට%ක 

ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� බට6ර +_ය වාදක 

කlඩායම සඳහා +_ය වාදක උපකරණ ලබා�ම

120,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 120,000.00         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N81561864019 12/10/2018

i ජයව_ධනDර කලාපෙ� එ(.@.එH.ජයව_ධන 

මහ .ද�ාලෙ� +_ය වාදක කlඩායම සඳහා 

ෙපොR Oල ඇx( කQටලයK ලබා�ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 300,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N81561864020 12/10/2018

බප/ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාප ෙකොQඨාශෙ� 

ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා ශoද වා6c උපකරණ 

(audio system) ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81561864023 12/24/2018

බප/ජය �NC �ලකව_ධන මහා .ද�ාලය සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 200,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා
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බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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N81561864024 12/24/2018

i ජයව_ධනDර කලාපෙ� බ�තර��ල, තලංගම 

ලංකා සභා කOෂ්ඨ .ද�ාලය සඳහා ෙපොR Oල 

ඇR( කQටලයK ලබා�ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 187,525.00         94% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

F81561865001 10/29/2018

ක�තර කලාප අධ�ාපන කා_යාලය ම¨) 

පාලනය වන පාස� සදහා Dස්තකාල ෙපො� 

ලබා�ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

A86561101001 4/2/2018

WP/MINU/ Induragala Siriparakum 

P.V. - Restoration of Lightning damages

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,971,937.51      99% I 100%

G86561801003 11/21/2018

WP/MIN/Halpe Ekanayaka K.V. - 

Supply of computer, sound system and 

other equipment 

225,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 225,000.00         100% I 100%

A86561102001 8/21/2018

WP/NG/ Miriswatta P.V. - Repairing of 

20x20 class room and office room

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 396,435.93         99% I 100%

H86561102003 8/21/2018

WP/NG/ Miriswatta P.V. - Laying 

Interlock on school compound

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 300,000.00         100% I 100%

F86561802004 5/14/2018

WP/NG/ Alawathupitiya J.S.V. - 

Providing fans

125,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 119,839.93         96% I 100%

කලාප අධ�ාපන අධ�Kෂ-ක�තර
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ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 
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F86561802005 10/8/2018

WP/NG/ Dr. Kulasinghe M.V. - Supply 

of band instrument 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

G86561803002 5/30/2018

WP/NG/Kochchikade M.V. - Supply of 

interactive white board

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 150,000.00         100% I 100%

N86563903003 7/18/2018

ෙපෝ�ෙතොට රසානා ශාලාව, �ග�ව අවට =ය� 

ආගEක පජාව සහභාÙ කරවා ගOE) ඉෆ්තා_ 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

320,500.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 320,500.00         100% I 100%

G86561803004 7/20/2018

WP/NG/St.Nicholas Sin. Mixed V. - 

Establishment of a smart classroom

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

G86561803005 10/5/2018

Negombo Zonal Education Office - 

Supply of Multimedia Projector, Sound 

System and other equipment

400,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 400,000.00         100% I 100%

N86563903006 11/28/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� <+� 

බැ�ම+) හා අන� ආගEකg) අතර ආගEක 

සහbවනය හා O_මාණ ]සලතා ඔC නැnෙ( 

අර�4) න�ත� උ�සවය සැම3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 300,000.00         100% I 100%

N86561803007 12/31/2018

Supply of office equipment for Negombo 

Zonal Education Office

139,800.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 139,800.00         100% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 
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පග� 
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ග% 
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A86561104001 4/2/2018

WP/MINU/ Ihala Madampella K.V. - 

Repairing of 70x25 two storeyed building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,848,235.51      95% I 100%

A86561104002 4/2/2018

WP/MINU/ Asgiriya Mixed K.V. - Roof 

repairing of 80x20 (T shape) building 

with main hall

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,481,246.98      99% I 100%

A86561104003 8/24/2018

WP/MINU/ Nilpanagoda M.V. - 

Repairing of 70x 25 two storied building

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,098,644.40      73% I 100%

A86561104004 8/27/2018

WP/MIN/ Asgiriya mixed K.V. - 

Renovation of electricity system with 

other minor repairs to main ha ll

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 999,605.77         100% I 100%

H86561105001 4/25/2018

WP/MINU/Henepola K.V. - 

Construction of main gate and fence

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,922,940.80      96% I 100%

F86561805002 6/25/2018

WP/Minu/ Mirigama Dudley Senanayake 

Modern M.V. - Supply of Musical 

Instruments

95,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 94,960.00           100% I 100%

F86561805004 10/10/2018

WP/MIN/ Dudly Senanayake A.M.V. - 

Supply of Music Instruments

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%
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N86561805005 11/21/2018

WP/MIN/Delwala Srimath Olcott M.V. - 

Supply of photocopy machine

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 118,680.00         79% I 100%

N86563905006 12/7/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ග�ග(පල අ(බ�Kඛාරාම .හාරස්ථානෙ� i 

සංඝE�තා මහා ෙපරහැර පැවැ�nම

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

A86561106002 12/14/2018

WP/GM/ President s M.V. - Repairs to 

the roof of the No 03 hall and the Shilpa 

Art Gallery of Science Hall

1,384,912.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,384,911.05      100% I 100%

A86561106003 6/7/2018

WP/GM/President s M.V. - 

Reconstruction of the wall

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,287.15         100% I 100%

H86561106005 12/13/2018

WP/GM/Dharmashoka M.V. - 

Construction of water tank

318,121.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 318,120.37         100% I 100%

H86561106006 7/30/2018

WP/GM/Ellakkala M.V.- Construction 

of boundary wall

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 399,469.00         100% I 100%

F86561806007 5/30/2018

WP/GM/ Vidyaloka M.V. - Supply of 

band instruments

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,850.00         100% I 100%

පා.ෙ� - ��ගම
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F86561806008 5/30/2018

WP/GM/ Kuruwamulla M.V. - Supply of 

music instrument

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%

F86561806009 5/30/2018

WP/GM/ Kalagedihena Dharmashoka 

M.V. - Supply of music instrument

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,850.00         100% I 100%

A86561106010 6/6/2018

Repairing and minor Constructions to 

GM/ Nittambuwa B.M.V.

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 299,967.15         100% I 100%

G86561806011 12/28/2018

Attanagalla Divisional Education Office - 

 Supply of Duplo Machine and other 

equipment

494,500.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 494,500.00         100% I 100%

N86563906012 12/7/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI වාරණ රජමහා .හාරස්ථ ෙපරහැර 

පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 300,000.00         100% I 100%

A86561106013 12/28/2018

WP/GAM/ Udugaha Walpola K.V. - 

Renovation of pavements of laboratory 

building

98,845.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

A86561107001 5/25/2018

WP/GM/ Imbulgoda Rajasinghe M.V. - 

Roof repairing of 60x25 building

1,900,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,899,493.38      100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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H86561107002 6/18/2018

WP/GM/ Sri Chandhrajothi M.V. - 

Construction of 1 Nr double toilet unit 

and 1 Nr single toilet unit

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 799,755.43         100% I 100%

N86563907003 5/22/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සා(පදාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) ග(පහ පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

ෙපොෙසො) බැ� Ù පසංගයK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% I 100%

H86561107004 6/6/2018

WP/Gam/Mabima Vidyakara P.V. - 

Fixing heat resistance mat underneath 

the roof

48,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 41,242.20           86% I 100%

A86561107005 11/28/2018

WP/GM/ Nedumgamuwa Siri Seewali 

M.V. - Roof repair of primary section 

building

1,090,006.78          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,089,920.90      100% I 100%

H86561107006 7/30/2018

WP/GM/ Amunugoda Kumaradasa K.V. 

- Balance work of two storied building - 

Stage 03

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,966,137.93      98% I 100%

G86561807007 12/28/2018

Gampaha Zonal Education Office - 

Supply of two (02) printers

47,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 47,000.00           100% I 100%

G86561807008 12/28/2018

Gampaha Zonal Education Office - 

Supply of Scanner and Two (02) 

Photocopy Machine for Administration 

Unit

205,180.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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G86561807009 12/28/2018

Supply of Photocopy Machine for 

Attanagalla, Gampaha, and Dompe 

Divisional Education Offices

255,300.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 255,300.00         100% I 100%

N86561807010 11/21/2018

WP/GM/ Gothami K.V. - Supp ly of 

Thathami

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%

S86563907011 12/14/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පහළගම යටව�ත Dරාණ 

.හාරස්ථානෙ� වා_kක ෙපරහැර පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% I 100%

G86561807012 12/24/2018

Supply of UPS for Gampaha Zonal 

Education Office

65,520.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 62,600.00           96% I 100%

A86561108001 6/20/2018

WP/NG/ Batuwatta M.V. - Roof 

repairing of 116x20 building

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,977,072.05      99% I 100%

H86561108005 5/30/2018

WP/NG/Narangodapaluwa P.V. - 

Renovation of 70x25 two storied building

2,300,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,964,477.86      85% I 100%

F86561808003 5/14/2018

WP/NG/ Dr. Kulasinghe M.V. - Supply 

of furniture and equipment for teachers

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%
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N86561608006 8/24/2018

WP/NG/ Dr. Kulasinghe M.V. - Supply 

of sports equipment 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N86561808007 12/31/2018

WP/Neg/St. Sebasthian P.V. - Supp ly of 

a Duplo Machine

496,800.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N86561808009 12/31/2018

Supply of photocopy machines for 

schools in Ja - Ela division

593,400.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 593,400.00         100% I 100%

H86561109001 5/24/2018

WP/KE/Heenkenda P.V. - Construction 

of 20x30 class room

900,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 897,697.84         100% I 100%

G86561809002 7/18/2018

WP/KE/ Kerawalapitiya Vidyaloka M.V. 

- Supply of a Duplo-Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N86563909004 11/21/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� <+� 

බැ�ම+) පමඛ පජාව ස(බ)ධ කරගOE) 

න�ත� උ�සවයK පැවැ�nම.

140,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 140,000.00         100% I 100%

N86563909005 12/10/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ශා)ත අ)ෙතෝO ෙ-වස්ථානය ආ¥ත 

න�ත� උ�සවයK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00         100% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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A86561110001 4/2/2018

WP/KE/ Jayakody M.V. - Roof repairing 

of 100x25 two storied building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,089,598.08      62% I 100%

F86561810002 4/18/2018

Supply of furniture and other equipment 

for Kelaniya Zonal Education Office

6,600,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 6,569,176.75      100% I 100%

G86561810004 12/7/2018

Establishment of Internal telephone and 

Internal Computer Network System in 

Kelaniya Zonal Education Office

2,608,575.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 2,608,575.00      100% I 100%

H86561110005 11/13/2018

Fixing Name boards for Kelaniya Zonal 

Education office

215,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 215,000.00         100% I 100%

A86561110007 7/20/2018

WP/KE/ Kirillawala P.V. - Roof 

repairing of 90x25 three storied building

44,000.00               අමා.ෙ�. 81% I 100%

A86561110009 8/10/2018

WP/KE/ Ambagahapitiya K.V. - Roof 

repairing of three storied building

23,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 14,146.67           62% I 100%

H86561110010 9/3/2018

WP/Kela/ Kirillawala M.V. - Balance 

work of swimming pool

12,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 12,000,000.00    100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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H86561110011 9/3/2018

Interior works of the Auditorium for 

newly establish Kelaniya Education office

12,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 12,000,000.00    100% I 100%

A86561111001 5/25/2018

WP/GM/ Meriland K.V. - Roof repairing 

of 80x20 building

1,750,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,748,056.16      100% I 100%

A86561111002 6/19/2018

WP/GM/ Kirindiwela M.M.V. -Building 

repairs in Agriculture Unit

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,287.15         100% I 100%

A86561111003 7/31/2018

WP/GM/ Meddegama M.V. - Roof 

repairing of 80x20 building

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 198,427.55         99% I 100%

G86561811004 12/28/2018

WP/GM/ Bodhiraja M.V. - Supply of 

Duplo Machine

494,500.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 494,500.00         100% I 100%

A86561112001 4/4/2018

WP/KE/ Sapugaskanda M.V. - Roof 

repairing of Library building

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 697,281.81         100% I 100%

N86563912002 6/18/2018

ෙපොෙසො) උ�සවයට සමගා�ව ¦යගම පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( පාස� ද�ව)ෙJ 

සහභාÙ�වෙය) ෙපොෙසො) බැ� Ù පසංගයK 

පැවැ�nම

117,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%පා.ෙ� - ¦යගම
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A86561112004 8/27/2018

WP/KE/ Biyagama M.M.V. - Renovation 

of water supply system

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 700,000.00         100% I 100%

N86563913001 5/22/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සා(පධාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) කැළ4ය පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

හා පජාව සහභාÙ කර ගOE) ෙපොෙසො) බැ� Ù 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 50,000.00           100% I 100%

G86561813003 10/5/2018

Kelaniya Education Zone - Supply of 03 

computers

375,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 280,350.00         75% I 100%

N86563913004 12/5/2018

කැල4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පජාවෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක හැ<යාව) ව_ධනය 

<3ම උෙදසා රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

160,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 160,000.00         100% I 100%

F86561821001 5/11/2018

WP/COL/ Viharamaha Devi Balika 

Vidyalaya - Supply of a photo copy 

machine

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 87,400.00           58% I 100%

F86561821002 5/11/2018

WP/COL/ Viharamaha Devi Balika 

Vidyalaya - Supply equipment for home 

science lab 

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 183,203.99         92% I 100%

H86561121003 5/11/2018

WP/Col/ Razeek Fareed .V.  

Construction of boundry wall

2,325,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,577,930.95      68% I 100%
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A86561121004 6/18/2018

WP/Col/Clifton B.V.  Reconstruction of 

boundry wall

725,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 630,890.00         87% I 100%

A86561121005 6/12/2018

WP/CO/ Vihara Maha Devi B.V. - 

Repairing of buildings

400,000.00             අමා.ෙ�. 83% I 100%

A86561121006 11/19/2018

WP/CO/ Mahawaththa St Anthony s 

T.M.V. - Urgent demolishing of the wall 

and construction of boundary wall

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 197,318.09         99% I 100%

A86561121007 12/14/2018

WP/CO/ Sangaraja M.M.V. - Minor 

repair and colour washing

60,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 60,000.00           100% I 100%

H86561122001 9/17/2018

WP/JAYA/St. Joseph s College - Urgent 

demolishing of the wall and construction 

of temporary fence by Zinc-Aluminium 

sheets 

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 472,694.22         95% I 100%

H86561122002 5/11/2018

WP/JAYA/Sedawatta Siddharath Central 

College  -Construction of toi lets

350,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 284,682.88         81% I 100%

F86561824001 5/11/2018

WP/JAYA/Pore Junior School - Supply 

of western band equipments

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 149,660.00         100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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F86561824002 5/11/2018

WP/JAYA/ Pore Junior School - Supply 

of Sports equipments

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 98,850.00           99% I 100%

H86561124003 5/11/2018

WP/JAYA/RANALA MODEL JUNIOR 

SCHOOL - Construction of Retaining  

wall

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,678.00         100% I 100%

A86561124004 5/11/2018

WP/JAYA/ SRI YASODARA MAHA 

VIDYALAYA - Roof reparing of classs 

room building

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 496,481.00         99% I 100%

A86561124005 5/11/2018

WP/JAYA/M.D.H. JAYAWARDANA 

MAHA VIDYALAYA  -Roof reparing 

of 3 storyed  building

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 475,300.00         95% I 100%

A86561124006 8/2/2018

WP/JAYA/GUNASEKARA 

VIDYALAYA -Renovation of three 

storyed  building       

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 472,189.33         94% I 100%

A86561124007 5/11/2018

WP/JAYA/ Sri Chandrarathne 

Manawasinghe V. -Renovation of a 3 

phase electricity system

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 298,927.00         100% I 100%

A86561124009 10/11/2018

Development works of 

WP/JAYA/Dadigamuwa K.V.

100,000.00             අමා.ෙ�. 90% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N86563924011 12/18/2018

පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග dරKෂණය <3ෙ( 

අර�4) ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� පජාව ෙව�ෙව) ජයවඩනගම පජා 

මlඩලය සමඟ දහ අට ස)O ශා)� ක_මයK 

පැවැ�nම 150,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 150,000.00         100% I 100%

A86561124012 12/13/2018

WP/Jaya/ Bomiriya Munidasa 

Kumaratunga Vidyalaya - Development 

of the main entrance

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 100,000.00         100% I 100%

H86561125001 5/11/2018

WP/JAYA/Buwanekaba P.V. -

Construction of a boundary fence

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 865,224.09         87% I 100%

H86561125002 5/11/2018

WP/JAYA/ Dharmashoka K.V. - 

Construction of toilets

350,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 350,000.00         100% I 100%

H86561125003 5/11/2018

WP/JAYA/President s College - 

Construction of  drainage system

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,575.55         100% I 100%

H86561125004 5/11/2018

WP/JAYA/ Vidyakara B.V. - 

Construction of a boundary wall

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 300,000.00         100% I 100%

H86561125005 5/11/2018

WP/JAYA/ SRI CHANDRARATHNA 

MANAWASINGHE V.-Construction of 

toilets

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 386,632.40         97% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H86561125006 5/11/2018

WP/JAYA/VIDYADANA MAHA 

VIDYALAYA - Construction of 

boudary wall

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 800,000.00         100% I 100%

A86561125007 5/11/2018

WP/JAYA/MAHARAGAMA M.M.V. - 

Reparing of boundary wall  

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 500,000.00         100% I 100%

A86561125008 5/11/2018

WP/JAYA/DHARMASHOKA K.V.   -

Renovation of principal office room

100,000.00             අමා.ෙ�. 93% I 100%

A86561126002 12/12/2018

WP/PILI/KOTHALAWALAPURA 

M.V. -Building electrical and minor 

repairs 

167,321.80             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 167,321.80         100% I 100%

A86561126004 8/14/2018

WP/PILI/ Sri Dharmarama V. - 

Repairing of main ha ll building

1,470,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,311,331.69      89% I 100%

F86561826001 5/11/2018

WP/PILI/Shastrananda M.V.- Supply of 

western band equipments

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,800.00         100% I 100%

G86561826003 9/26/2018

WP/PILI/ Shastrananda M.V. -Supply of 

Duplo machine

482,425.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 482,425.00         100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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A86561127004 6/11/2018

WP/PILI/ VIJAYA VIDYALAYA - 

Urgent repairs of 80x20 single storied 

building       

54,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 47,097.85           87% I 100%

F86561827001 5/11/2018

WP/PILI/Buddhagosha M.V.  -Supply of 

steel cupboards

90,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 88,800.00           99% I 100%

F86561827002 5/11/2018

WP/PILI/ Royal Primary School - Supply 

of furniture

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 249,090.00         100% I 100%

H86561127003 12/12/2018

WP/PILI/BUDDHAGHOSHA M.V. - 

Construction of Play ground

197,132.88             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 197,132.88         100% I 100%

A86561127005 6/19/2018

WP/PILI/ ROYAL PRIMARY 

SCHOOL - Repairing of toilets

42,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 42,000.00           100% I 100%

A86561127006 5/11/2018

WP/PILI/ St. John s College -Urgent 

repairs of classroom building 

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 493,024.20         99% I 100%

G86561827008 5/11/2018

WP/PILI/ Vijaya Vidyalaya - Supply of 

photo copy machine

100,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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N86563927009 8/31/2018

ෙද6වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද� දැ�ය)ෙJ 

සහභාÙ�වෙය) අභාවයට යE) පව�න කලා 

Kෙෂේතය) dරKkත <3ෙ( අර�4) ෙකෝල( 

ආ¥ත වැඩසටහනK පැවැ�nම 65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 65,000.00           100% I 100%

S86563927010 12/21/2018

ෙද6වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) හා කා_යාල Oලධා3) 

උසස් රස .)දනයට Å� කරnෙ( අර�4) 

සංÙත රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 100,000.00         100% I 100%

A86561128002 12/12/2018

WP/PILI/MORATU M.V.- Roof 

reparing of  90x25 three storied building 

115,733.08             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 115,733.08         100% I 100%

A86561128003 6/11/2018

WP/PILI/ST.SEBASTIAN S GIRLS 

SCHOOL - Urgent repairs of three 

storied building    

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 498,495.67         100% I 100%

A86561128006 5/24/2018

WP/PILI/ Methodist High School - 

Urgent and essential repairs of building

320,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 299,894.90         94% I 100%

F86561828001 5/11/2018

WP/PILI/Egodauyana Junior School - 

Supply of furniture

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,980.00         100% I 100%

G86561828005 5/11/2018

WP/PILI/Egodauyana Junior School - 

Supply of photo copy machine  

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 128,685.00         86% I 100%
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A86561129001 4/11/2018

WP/Pili/Boralasgamuwa model 01 

Primary .V - Repairing of 60x20 single 

storied building and roof repairing of 

50x25 three storied building

600,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 443,660.60         74% I 100%

H86561129002 11/21/2018

WP/PILI/Piliyandala No 1 K.V. - 

Construction of 90x50 three storied 

building (1 stage)

8,543,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,119,627.29      83% I 100%

H86561129003 9/18/2018

WP/PILI/Boralesgamuwa Model Primary 

Vidyalaya - Construction of cafeteria

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,951,772.03      98% I 100%

A86561129006 12/28/2018

WP/PILI/ BORALASGAMUWA 

MODEL PRIMARY SCHOOL- Roof 

reparing of  21x21 dental clinic

218,052.61             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 218,052.61         100% I 100%

N86563929007 5/21/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

සඳහා ෙපොෙසො) බැ� Ù සර4ය පැවැ�nම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 75,000.00           100% I 100%

A86561129008 5/24/2018

WP/PILI/ Sunethra Maha Devi 

Vidyalaya - Renovation of teachers 

quarters and toilets

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 492,036.75         98% I 100%

H86561129004 6/18/2018

WP/PILI/HEDIGAMA SRI 

SUDARSHANA K.V.  Construction of 

toilet blocks (2 Nos)      

475,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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A86561129005 5/11/2018

WP/PILI/AREWWALA VIDYALOKA 

M.V - Urgent repairs

245,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 207,755.52         85% I 100%

H86561129009 11/21/2018

WP/PILI/ Sunethradevi B.V. - 

Construction of drainage system

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 492,962.41         99% I 100%

F86561830001 5/11/2018

WP/HO/ Habarakada K.V. - Supply of 

furniture and equipment for special 

education unit

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,970.00           100% I 100%

F86561830002 5/11/2018

WP/HO/Homagama M.V. - Supply of 

school equipment for special education 

unit

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,630.00           100% I 100%

G86561830003 5/11/2018

WP/HO/Habarakada K.V.-Supply of 

computers    

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%

F86561830004 5/11/2018

WP/HO/ Homagama M.V. - Supply of 

furniture

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

G86561830005 10/3/2018

WP/HO/ Jalthara M.V. - Supply of 

computers and equipment

247,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 247,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H86561131001 4/24/2018

WP/HO/ Pahathgama R.C.K.V. - 

Construction of 90x20 three storeyed 

building

10,000,000.00        අමා.ෙ�. 98% I 100%

A86561131003 5/22/2018

Renovation of 20x20 teachers quarters at 

Puwakpitiya C.C. Tamil Maha Vidyalaya

1,770,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,690,751.90      96% I 100%

A86561131004 12/11/2018

WP/HO/ Siri Sumanajothi Maha 

Vidyalaya - Repairing of toilets

175,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 147,678.25         84% I 100%

A86561132002 9/17/2018

WP/CO/ Arethusa College - Renovation 

of existing sewage system

1,929,431.00          ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 1,754,028.04      91% I 100%

G86561832001 5/11/2018

WP/COL/C.W.W. Knnangara M.V.  -  

Supply of Computers

600,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 585,550.00         98% I 100%

A86561133001 4/11/2018

WP/HO/ Siri Piyarathana M.V. - Balance 

work of structural repairs and other 

repairs of 90x25 three storied building

11,470,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,571,566.41      66% I 100%

H86561133002 4/24/2018

WP/HO/Waga Rathnasara M.V. - 

Completion of pavilion and construction 

of entrance gate

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 682,570.21         98% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A86561133003 5/24/2018

WP/HO/ Galagedara Muslim K.V. - 

Construction of boundary wall

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,427.63         100% I 100%

S86563941001 5/3/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�, .යැá 

යන ෙහළ සට) කලාෙ� ෙපෞඩ�වය නගා 

=�nෙ( අර�4) අංග(ෙපොර සට) කලාව 

��බඳ සංද_ශනයK පැවැ�nම

210,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 210,000.00         100% I 100%

A86561141002 9/27/2018

WP/Kalu/ Molligoda P.V. - Repairing of 

80x20 single storey building (Balance 

work)

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 149,722.00         100% I 100%

A86561141003 8/15/2018

WP/Kalu/ St Anthony s Boys School - 

Repairing of 90x25 two storeyed building 

(Balance work)

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

A86561141004 8/23/2018

Repairing of panadura divisional 

education office

225,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 200,000.00         89% I 100%

A86561141005 12/4/2018

WP/KALU/Thalpitiya K.V. - 

Renovation of the dilapidated parapet 

wall

1,088,300.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 942,189.77         87% I 100%

A86561141006 11/19/2018

WP/KALU/ Wadduwa Dharmapala 

K.V. - Renovation of the dilapidated 

parapet wall

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 999,691.03         100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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A86561141007 12/4/2018

WP/Kalu/ Panadura Mahanama 

Navodya V. - Repairing of electricity 

system

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 300,000.00         100% I 100%

A86561141008 12/4/2018

WP/Kalu/ Wadduwa Dharmapala K.V. - 

Repairing of office building

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 261,195.60         87% I 100%

A86561141009 12/5/2018

WP/Kalu/ Gorakana Sisuwiru V. - 

Repairing of class room buildings

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 300,000.00         100% I 100%

N86563946001 12/18/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

w-ධෙඝෝෂ .හාරස්ථානය ම¨) ආගEක 

සංස්කෘ�ක පෙබෝධයK ඇ� <3ම උෙදසා 

පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ+ල� උRවC 

ෙපරහැර පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 100,000.00         100% I 100%

S86563947001 5/3/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

.යැá යන ෙහළ සට) කලාෙ� ෙපෞඩ�වය නගා 

=�nෙ( අර�4) අංග(ෙපොර සටහ) කලාව 

��බඳ සංද_ශනයK පැවැ�nම

270,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 270,000.00         100% I 100%

A86561147002 9/4/2018

WP/Kalu/ Adikarigoda K.V. - Colour 

washing of 130x20 building

320,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 295,958.71         92% I 100%

A86561148001 4/23/2018

WP/Kalu/ Padagoda M.V. - Repairing of 

90x25 two storeyed building

3,000,000.00          අමා.ෙ�. 87% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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S86563948002 12/26/2018

සා(පදාgක සංස්කෘ�කාංග පව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සහ 

පජාව ස(බ)ධ කර ගOE) දහ අට ස)O 

ශා)� ක_මයK පැවැ�nම 20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 20,000.00           100% I 100%

A86561148003 9/5/2018

WP/Kalu/ Al- Hassaniya M.V. - 

Rehabilitation of the school premises 

after demolishing the dilapidated building

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N86563948004 12/18/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ක�වාෙමෝදර .හාරස්ථානය ම¨) ආගEක 

සංස්කෘ�ක පෙබෝධයK ඇ� <3ම උෙදසා 

පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ+ල� ෙපරහැර 

පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

S86563948005 12/21/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) හා පජාව උසස් 

රස.)දනයට Å� කරnෙ( අර�4) Ù රස 

.)දන වැඩසටහ) පැවැ�nම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 150,000.00         100% I 100%

H86561149002 7/26/2018

WP/MATU/D.D. Ethulathmudali K.V. - 

Balance work of 70x25 building

1,150,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,146,225.00      100% I 100%

H86561149003 11/13/2018

WP/MATU/ E.W. Adhikaram V. - 

Balance work of 100x20 building

1,900,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,895,835.00      100% I 100%

H86561149004 11/19/2018

WP/MATU/ Walagedara M.V. - Balance 

work of 132x21-6 building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,998,626.00      100% I 100%
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H86561149005 4/11/2018

WP/MATU/ E.W. Adikaram K.V. - 

Construction of 90x25 three storeyed new 

building

15,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 13,706,959.00    91% I 100%

A86561149006 4/20/2018

WP/Mathu/Mathugama St. Mary s M.V. 

- Urgent Essentical Repairs

1,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,199,879.00      100% I 100%

N86561149007 10/4/2018

WP/MATU/ Bopitiya K.V. - Supply of 

drinking water facility

170,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

N86563949008 10/22/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පාස�  

ද�ව) උෙදසා ළමා Ù රස.)දන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

95,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 95,000.00           100% I 100%

A86561150001 4/23/2018

WP/Matu/ S.A. Welgama K.V. - 

Repairing of roof of 60x20 building

1,260,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,255,578.00      100% I 100%

S86563950002 9/27/2018

සා(පදාgක සංස්කෘ�කාංග පව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) හා පජාව 

ස(බ)ධකර ගOE) දහ අට ස)O ශා)� 

ක_මයK පැවැ�nම 430,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 430,000.00         100% I 100%

N86563950003 5/22/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සා(පධාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) අගලව�ත පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

හා පජාව ෙව�ෙව) ෙපොෙසො) කලාපය 

පැවැ�nම 250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 250,000.00         100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86561150004 10/4/2018

WP/MATU/ Girikola Gamunu K.V. - 

Supply of drinking water facility

80,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 79,229.00           99% I 100%

A86561151001 4/2/2018

WP/MATU/ Iththapana Saranankara 

P.V. - Repairing of 80x20 classroom 

building

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 294,366.00         98% I 100%

H86561151002 4/11/2018

WP/MATU/ Sri Saranankara P.V. - 

Balance work of 40x20 building

2,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,199,615.00      100% I 100%

A86561151004 11/7/2018

WP/Matu/ Gammana M.V. - Repairing 

of electricity system

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 269,619.00         90% I 100%

A86561152001 8/8/2018

WP/Matu/ Hedigalla Siri Wipulasiri K.V. 

- Repairing of roof of 120x20 building

2,780,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

A86561152002 4/23/2018

WP/Matu/ Pagngnasena K.V. - Repairing 

of roof of main hall building

1,740,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,737,534.00      100% I 100%

N86563952003 5/14/2018

ෙපොෙසො) ෙපොෙහොය OE� කරෙගන 

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ එක�+ෙව) 

ෙපොෙසො) භK� Ùත වැඩසටහනK පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 300,000.00         100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86563954001 5/22/2018

.යැá යන ෙහළ සට) කලාෙ� ෙපෞඩ�වය නගා 

=�nෙ( අර�4) ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� අංග(ෙපොර සට) කලාව ��බඳ 

සංද_ශණයK පැවැ�nම

277,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 277,500.00         100% I 100%

N86563954002 6/25/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

ස(බ)ධ කර ගOE) ෙපොෙසො) උ�සවයට 

සමගා�ව පහ) ¤© තරගාවNයK පැවැ�nම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 75,000.00           100% I 100%

N86582863001 4/11/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ®ඩා DÅ� මධ�ස්ථාන 

සඳහා අවශ� ®ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා ^ම

650,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 635,520.00         98% I 100%

S86582863002 12/31/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ®ඩක ®@කාව)ෙJ ®ඩා 

]සලතාවය ඉහල නැංnෙ( අර�4) Nයාප�ංI 

®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා 

^ම

155,870.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 155,870.00         100% I 100%

N86582963003 5/10/2018

ග(පහ �ස්*Kකය +ල ශ3ර dවතා �යාකාරක( 

සඳහා ජනතාව %ස්වන ස්ථාන ආ¥තව ව_ෂය Dරා 

�යා�මක වන ශ3ර dවතා වැඩසටහ) පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00         100% I 100%

A86582163004 4/11/2018

ග(පහ i ෙබෝ  ®ඩාංගණය වැ@�¶� <3ම හා 

නnකරණය

2,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00      100% I 100%

N86563963005 12/7/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�   පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ජනක. රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

197,250.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 197,250.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86563963006 12/4/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�   පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ළමා Ù  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

70,000.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 70,000.00           100% I 100%

N86563963007 9/5/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ�   පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) සරළ Ù  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 299,750.00         100% I 100%

N86563963008 12/5/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව) සඳහා .යැá යන කලාවK වන බgලා 

ගායන කලාව ��බද අවෙබෝධයK ලබා ^ එය 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4)  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 161,141.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 161,141.00         100% I 100%

N86582864001 4/11/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ®ඩා DÅ� මධ�ස්ථාන 

සඳහා අවශ� ®ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා ^ම

650,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 573,130.00         88% I 100%

S86582864002 12/21/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ®ඩක ®@කාව)ෙJ ®ඩා 

]සලතාවය ඉහල නැංnෙ( අර�4) Nයාප�ංI 

®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා 

^ම

410,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 406,865.00         99% I 100%

N86582964003 5/10/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ල ශ3ර dවතා 

�යාකාරක( සඳහා ජනතාව %ස්වන ස්ථාන 

ආ¥තව ව_ෂය Dරා �යා�මක වන ශ3ර dවතා 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      100% I 100%

N86563964004 11/29/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  පජාව හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ජනක. රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

368,780.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 368,780.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86563964005 12/4/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  පජාව හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ළමා Ù  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

210,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 210,000.00         100% I 100%

N86563964006 9/5/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�  පජාව හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) සරළ Ù  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

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

N86563964007 11/27/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව) සඳහා .යැá යන කලාවK වන බgලා 

ගායන කලාව ��බද අවෙබෝධයK ලබා ^ එය 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4)  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 161,140.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 161,140.00         100% I 100%

F86561864011 5/11/2018

Supply of furniture and equipment for 

schools and administrative units in 

Piliyandala Education Zone

1,300,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,299,257.35      100% I 100%

F86561864012 5/11/2018

Supply of furniture and equipment for 

schools and administrative units in 

Homagama  Education Zone

1,200,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

F86561864013 10/10/2018

Supply of furniture and equipment for 

schools and administrative units in 

Jayawardenapura Education Zone

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 999,826.50         100% I 100%

F86561864014 5/11/2018

Supply of furniture and equipment for 

schools and administrative units in 

Colombo Education Zone

1,450,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,413,511.59      97% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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G86561864015 5/11/2018

Supply of Higher Order Learning Assets 

for schools and administrative units in 

Piliyandala Education Zone

1,100,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,089,765.00      99% I 100%

G86561864016 5/11/2018

Supply of Higher Order Learning Assets 

for schools and administrative units in 

Homagama Education Zone

1,100,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,022,635.21      93% I 100%

G86561864017 5/11/2018

Supply of Higher Order Learning Assets 

for schools and administrative units in 

Colombo Education Zone

1,210,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,210,000.00      100% I 100%

G86561864018 10/10/2018

Supply of Higher Order Learning Assets 

for schools and administrative units in 

Jayawardenapura Education Zone

1,300,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,291,340.00      99% I 100%

G86561864019 5/11/2018

Supply of Computers for Piliyandala 

Zonal Education office

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 299,940.00         100% I 100%

G86561864020 5/11/2018

Supply of Computers for 

Jayawardenapura Zonal Education office

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 93,300.00           93% I 100%

G86561864021 10/23/2018

Supply of IT equipment for Zonal 

Education Office Piliyandala 

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 295,115.00         98% I 100%
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A86561164022 12/5/2018

Homagama Zonal Education Office - 

Repairing of boundary wall

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 485,355.30         97% I 100%

A86561164023 12/5/2018

Homagama Zonal Education Office - 

Construction of a Garage

580,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 563,911.28         97% I 100%

F86561865001 3/28/2018

Supply of furniture and equipment for 

selected schools in Mathugama Zone

1,790,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,789,585.00      100% I 100%

F86561865002 3/28/2018

Supply of furniture and equipment for 

selected schools in Kalutara Zone

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,499,370.94      100% I 100%

F86561865003 3/28/2018

Supply of furniture and equipment for 

selected schools in Horana Zone

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,496,636.00      100% I 100%

G86561865004 4/2/2018

Supply of computers and equipment for 

selected schools in Mathugama Zone

1,790,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,790,000.00      100% I 100%

G86561865005 4/2/2018

Supply of computers and equipment for 

selected schools in Kalutara Zone

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,498,400.00      100% I 100%
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G86561865006 4/2/2018

Supply of computers and equipment for 

selected schools in Horana Zone

1,500,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N86582865007 4/11/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ®ඩා DÅ� මධ�ස්ථාන 

සඳහා අවශ� ®ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 686,450.00         98% I 100%

S86582865008 12/31/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ®ඩක ®@කාව)ෙJ ®ඩා 

]සලතාවය ඉහල නැංnෙ( අර�4) Nයාප�ංI 

®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා 

^ම

734,130.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 668,460.00         91% I 100%

N86582965009 5/10/2018

ක�තර �ස්*Kකය +ල ශ3ර dවතා �යාකාරක( 

සඳහා ජනතාව %ස්වන ස්ථාන ආ¥තව ව_ෂය Dරා 

�යා�මක වන ශ3ර dවතා වැඩසටහ) පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00         100% I 100%

N86563965010 11/29/2018

ක�තර  �ස්*Kකෙ�  පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ජනක. රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

384,050.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 384,050.00         100% I 100%

N86563965011 12/4/2018

ක�තර  �ස්*Kකෙ�  පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ළමා Ù  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

140,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 140,000.00         100% I 100%

N86563965012 9/5/2018

ක�තර  �ස්*Kකෙ�  පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) සරළ Ù  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

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

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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N86563965013 11/27/2018

ක�තර  �ස්*Kකෙ� පජාව හා අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව) සඳහා .යැá යන කලාවK වන බgලා 

ගායන කලාව ��බද අවෙබෝධයK ලබා ^ එය 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4)  රස.)දන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම 176,860.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 140,000.00         79% I 100%

N86561165018 8/29/2018

Erecting hoardings to exhibit project 

details - Mathugama Zone

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 149,930.00         100% I 100%

G86561865019 10/10/2018

Kalutara Zonal Education Office - 

Supply of computers and equipment 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 499,745.00         100% I 100%

G86561865020 10/10/2018

Horana Zonal Education Office - Supply 

of computers and equipment 

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 299,712.50         100% I 100%

G86561865021 10/10/2018

Mathugama Zonel Education Office - 

Supply of computers and equipment 

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 299,985.00         100% I 100%

N86561865022 11/13/2018

Essential direct learning supplies to 

underprivileged students for maintaining 

survival rate - Kalutara District

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,000,000.00      100% I 100%

S86582865023 12/21/2018

ක�තර කලාපෙ� ෙතෝරාග� පාසැ�වල ®ඩා 

DÅ� වැඩසටහ) පව�වා ®ඩා සංව_ධන 

කට¶+ සඳහා අවශ� ®ඩා භාlඩ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%
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S86582865024 12/21/2018

ම+ගම කලාපෙ� ෙතෝරාග� පාසැ�වල ®ඩා 

DÅ� වැඩසටහ) පව�වා ®ඩා සංව_ධන 

කට¶+ සඳහා අවශ� ®ඩා භාlඩ ලබා ^ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 800,000.00         100% I 100%

S86582865025 12/21/2018

ෙහොරණ කලාපෙ� ෙතෝරාග� පාසැ�වල ®ඩා 

DÅ� වැඩසටහ) පව�වා ®ඩා සංව_ධන 

කට¶+ සඳහා අවශ� ®ඩා භාlඩ ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

K86561962001 3/28/2018

Conducting capacity enhancing 

programmes for primary teachers focus 

on new curricular and future trends - 

Western province

12,600,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 12,600,000.00    100% I 100%

K86561962002 3/28/2018

Providing lesson planning hand books 

for teachers - Western Province

4,400,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 4,400,000.00      100% I 100%

K86561962003 3/28/2018

Training on newly appointed teachers - 

Western Province

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 2,723,110.62      91% I 100%

N86582962004 4/11/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ®ඩා Oලධා3) සඳහා 

®ඩාෙ� නව T�3�, අ)ත_ජා�ක පE� හා 

®ඩා ෙසෞඛ�ය �ළබඳ DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      100% I 100%

N86563962014 9/20/2018

බස්නා6ර පළා� 2_ය මංගල�ය 2018 බ)මහ 

උෙළල සඳහා වන පචාරක හා පව_ධන කට¶+ 

=R <3ම හා සංගහ කට¶+ =R <3ම

633,901.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 633,901.00         100% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N86563962009 4/19/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� 6�වන ක. තරගාවNය හා 

පව_ධන වැඩසටහන පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 281,905.00         94% I 100%

N86563962010 4/19/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� 6�වන ක. තරගාවNය හා 

පව_ධන වැඩසටහන පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 242,475.00         81% I 100%

N86563962011 4/19/2018

ක�තර  �ස්*Kකෙ� 6�වන ක. තරගාවNය හා 

පව_ධන වැඩසටහන පැවැ�nම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 393,274.00         98% I 100%

N86563962012 12/18/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ආâOක ෙයො[) ෙ�ඛකය) 

�� ගැ)nම සදහා ෙ�ඛක තරගාවNය හා 

පව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�nම

803,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 416,072.50         52% I 100%

N86563962015 5/4/2018

බස්නා6ර පළා� සභාෙ� Oළධා3) ස(බ)ධ 

කරගOE) බKමහ උෙළලK පැවැ�nම

250,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 225,456.49         90% I 100%

N86561962016 5/3/2018

Special intensive programme to improve 

O/L Mathematic result - Western 

Province

1,370,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N86563962018 8/21/2018

බස්නා6ර පළාත +ල 2.= .වරණ ස(wR 

මහාUණ උපහාර ෙපරහැර ශා)� ක_ම 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

393,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 389,000.00         99% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S86563962019 8/21/2018

බස්නා6ර පළාෙ� පාස� වල න_තනය හදාරන 

ආâOකg) DÅ� කර 6ස ෙවස් පැළඳnෙ( හා 

�_ෂාභරණ පැළඳnෙ( මංගල�යK පැවැ�nම

1,800,000.00          අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ)ද_ය 

OෙKතනය 1,798,932.00      100% I 100%

N86561862020 8/31/2018

Supply of water filters for Pre- Schools in 

Western Province 

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 5,000,000.00      100% I 100%

N86563962021 9/25/2018

ෙලෝක ළමා �නය සමරE) බස්නා6ර පළා� 

ද�ව) ෙව�ෙව) ෙසෞ)ද_යා�මක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

372,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 371,312.00         100% I 100%

S86563862022 12/27/2018

බස්නා6ර පළාෙ� සංස්කෘ�ක 

ෙදපා_තෙ()+ෙ� Nයාප�ංI කලායතන සඳහා 

සංÙත භාlඩ හා උපකරණ ලබා ^ම

2,920,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,901,190.00      99% I 100%

H88561101001 9/3/2018

WP/MINU/Akaragama Gunadasa K.V.- 

Rehabilitation of water system

85,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 81,500.00           96% I 100%

N88563801002 4/4/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 499,533.08         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

N88563901004 5/22/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා සා(පදාgක 

සංÙත කලාව නගා =�nෙ( අර�4) ශාස්rය 

හා රස.)දනා�මක වැඩසටහනK පැවැ�nම

98,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%පා.ෙ� - �[ල��ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 
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��ය�
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�යා�මක 
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර
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ග% 
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()*+මා

S88563101003 5/16/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මඩ(පැ�ල i ජයdමනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ආවාස ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

වැඩ Oම 

<3ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

S88563101005 6/18/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI .හාරස්ථාන වල ව_ණාෙ�ප <3ම 

සඳහා Ý)ත ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 98,850.00           99% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

S88582801006 6/18/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 199,750.00         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

S88563801007 6/18/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 195,426.40         98% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

N88563901008 2/22/2041

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලෙ� 

Oලධා3)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක හැ<යාව) එN 

දැKnෙ( පසංගයK පැවැ�nම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 45,000.00           100% I 100%

G88561802001 3/22/2018

WP/NG/ Walpola Sri Rathanasara P.V. - 

Supply of Multimedia Projector, sound 

system and other equipment

350,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 350,000.00         100% I 100%

H88582102002 3/28/2018

�ග/ කටාන ��තාන ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ®ඩා 

��ෙ�, අඩK Oමකර ඇ� ®ඩාගාරෙ� වහල ඉ� 

<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 459,354.30         92% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
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ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88561102003 4/4/2018

WP/NG/ Thoppuwa R.C.T. M.V. - 

Construction of boundary wall

1,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,599,976.20      100% I 100%

H88563102004 10/18/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙපො�U� මහා .හාරස්ථානෙ� i ධ(මාෙලෝක 

දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,000.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

H88561102005 7/17/2018

WP/NG/ Muruthana K.V. - Fixing name 

board and construction of children play 

yard

235,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 232,583.50         99% I 100%

S88563102006 5/16/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ආ)අ(බලම i ෙ��වනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

=�මහ� බÅකා_ය ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ 

Oම <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 400,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

S88561902007 5/15/2018

Conducting two workshops for Grade 5 

students in Katana education division  

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

S88563902008 5/16/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පාර(ප�ක න_තන කලාව නව පරDරට හx)වා 

^ම, සංස්කෘ�කාංග ෙපෝෂණය <3ම හා ආගEක 

සංස්කෘ�ක පෙබෝධයK ඇ� <3ම උෙදසා 

පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ+ල� ෙපොෙසො) 

මහා ෙපරහැර පැවැ�nම
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

S88561802009 6/19/2018

Supply of school learning materials for 

under previledge students in Katana 

Education Division

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 499,997.47         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා
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H88561102011 8/14/2018

WP/NG/ Muruthana K.V. - Roof 

repairing and ceiling construction for 

90x20 corner class room 

190,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 189,429.00         100% I 100%

H88582102010 8/14/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහේ)��ල, රජෙ� ඉඩෙ( �6� ජයමා1 ®ඩා 

��ෙ� ®ඩාගාරය වැ@ �¶� <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 999,963.74         100% I 100%

S88561802012 8/23/2018

Supply of school learning materials for 

under privilege students in Katana 

Education Division

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 499,985.79         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

S88563102013 11/21/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ර-ෙදො�ව i අමරමහා .හාරස්ථානෙ� නව දාන 

ශාලාව හා සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

<3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,000.00         100% I 100%

H88563102014 12/11/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�කම ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ඉ��ගස්වා@ය ව�ත ෙදමං හ)�ය ජප) ෙබෞ-ධ 

මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා 

දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 499,816.50         100% I 100%

N88561802016 12/28/2018

WP/Neg/ Dr. Kulasinghe V. - Supply of 

music instruments

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%

N88561802017 12/28/2018

WP/ Neg/ Pagnananda P.V. - Supply of 

office equipment

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 149,458.92         100% I 100%
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A88561103001 3/7/2018

WP/NG/Eaththukala St. Sylvester 

sinhala mixed V. - Repairing of Main 

hall building

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 692,538.51         99% I 100%

A88561103002 4/25/2018

WP/NG/Pallansena R.C.P.V. - Repairing 

of class room building

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 283,896.24         95% I 100%

H88561103004 3/7/2018

WP/NG/St Peters M.V. - Construction of 

drainage System

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 486,970.00         97% I 100%

S88584903010 9/27/2018

Conducting workshop and awarding 

prizes for Pre-school children in 

Negombo Education Zone

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ -                      0% O 0%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N88563903005 7/30/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙසේවය 

කරන =ය� අංශ වල Oලධා3)ෙJ මාන=ක 

dවය ඇ� <3ෙ( අර�4) රස ජනO නE) 

සංÙත රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

75,500.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 75,500.00           100% I 100%

N88563903006 11/28/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ආබා ත 

පජාව සඳහා උxවC =6ල නE) න�ත� 

පසංගයK පැවැ�nම

64,500.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 64,500.00           100% I 100%

S88561803008 6/25/2018

Supply of school learning materials for 

under privilege students in Negombo 

Divisional Secretariat

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 499,997.00         100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා
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S88561803011 6/19/2018

Supply of school learning materials for 

under privilege students in Negombo 

Education Zone

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,976.84         100% I 100%

N88582903014 11/30/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ®ඩා Oලධා3) .=) 

පව�වා ෙගන ය� ලබන ®ඩා DÅ� 

මධ�ස්ථානවල DÅ�ව ලබන මලල ®ඩක, 

®@කාව) සඳහා ෙවරළ ආ¥ත DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 450,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 449,460.00         100% I 100%

N88561803015 12/26/2018

Negombo Zonal Education Office - 

Supply of furniture and office equipment

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%

N88563904001 2/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කලාක�ව) ඇග�ම +N) කලා හා සා6ත� 

Kෙෂේතය) dරKkත <3ම

94,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 94,000.00           100% I 100%

N88563904002 2/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

දහ( පාස� hෂය නායකg)ෙJ දැ�ම ආක�ප 

]සලතා ව_ධනය <3ෙ( අර�4) DÅ� 

වැඩ��වK පැවැ�nම

72,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 72,500.00           100% I 100%

N88563904003 3/14/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සා(පදාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) E�ව)ෙගොඩ 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව සහභාÙ 

කර ගOE) ෙපොෙසො) බැ� Ù පසංගයK 

පැවැ�nම 226,200.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 226,200.00         100% I 100%

H88561104004 4/9/2018

WP/MIN/ Koopiwatta K.V. - 

Development of the playground

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 199,451.80         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා
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N88561104005 4/9/2018

WP/MIN/ Arangawa Sri Dhammarama 

P.V. - Development of entrance road 

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 147,370.45         98% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N88561604006 4/9/2018

WP/MIN/ Marapola M.V. - Supply of 

sport equipment

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 49,679.70           99% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N88561604007 4/9/2018

WP/MIN/ Marapola P.V. - Supply of 

sport equipment

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 91,920.00           92% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

S88563904008 5/23/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වැ@6�ය) සදහා රස.)දනය +�) මාන=ක 

dවතාවය ඇ� <3ෙ( අර�4) 

රස.)දනා�මක වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 100,000.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

S88582804009 5/31/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා �ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

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

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

S88561804010 6/6/2018

WP/MINU/Horampella Seelawimala 

J.S.V. - Supply of plastic chairs

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,507.20           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

S88561804011 6/6/2018

WP/MINU/ Polwatta Sri Rathnasara 

M.V. - Supply of plastic chairs

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 49,753.60           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - E�ව)ෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561804012 6/6/2018

WP/MINU/ Koopiwatta K.V. - Supply 

of plastic chairs

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 49,753.60           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

S88561804013 6/6/2018

WP/MINU/ Kalahugoda Madawala 

Combined K.V. - Supply of plastic chairs

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 49,922.60           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

S88563104014 6/19/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ]ඩාෙගොඩ =� ආරාමෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා 

^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 50,000.00           100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H88561105001 4/4/2018

WP/MINU/ Henepola K.V. - Covering 

net for 100x20 building

445,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 443,040.00         100% I 100%

S88582805002 5/17/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා 

^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 500,000.00         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N88563905004 6/1/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙපොNස් 

ස්ථානය)6 ෙසේවෙ� O¶+ Oලධා3)ෙJ උසස් 

රස.)දනය හා මාන=ක dවතාවය ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) රස.)දනා�මක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 42,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 42,000.00           100% I 100%

N88563905005 6/1/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කලාක�ව)ෙJ කලා හැ<යාව) ඇග�ම සඳහා 

පසංගයK පැවැ�nම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 40,000.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563905006 6/1/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( 

පාස� වල hෂ� නායකg) සඳහා DÅ� 

වැඩ��වK පැවැ�nම

57,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 57,000.00           100% I 100%

S88561905003 9/19/2018

Supply of school learning materials for 

under privilege students in Meerigama 

Divisional Secretarial

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 499,975.00         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S88561805007 7/25/2018

WP/MIN/Kaleliya Aligarh M.V. - Supply 

of Multimedia Projector

115,000.00             අමා.ෙ�. 88% I 100%

N88563105008 9/5/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ක�එ�ය, ර-ද�ෙගොඩ i Fෙ))දාරාම Dරාණ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 150,000.00         100% I 100%

N88561805009 12/20/2018

WP/MINU/ Delwala Sir Olcott M.V. - 

Supply of Music Instruments

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 150,000.00         100% I 100%

A88561106001 1/12/2018

WP/GM/ Nittambuwa Sangabodhi 

M.M.V. - Minor repairs and 

improvements of outdoor attractiveness

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 1,795,319.00      90% I 100%

H88561106002 12/14/2018

WP/GM/ Urapola P.V. - Construction of 

sanitary system 

306,376.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 306,375.65         100% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88561906006 4/10/2018

Conducting a special New Year festival 

to conserve traditional, cultural values at 

Aththanagalla Education Division

225,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 222,500.00         99% I 100%

N88563906007 8/15/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පජාව ස(බ)ධ කර ගOE) සා(පධාgක 

සංස්කෘ�කාංග ඇ+ල� ෙවසK උ�සවයK 

පැවැ�nම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 120,000.00         100% I 100%

H88563106008 4/9/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI කරවලාන Dන�ව_ධනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H88582106005 5/4/2018

බප/ග( ඌරාෙපොල මධ� මහා .ද�ාලෙ� 

අ�ප)R ®ඩා ��ෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 935,467.05         94% I 100%

N88563906009 5/1/2018

ආගEක උ�සව හා බැx� සා(පදාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) අ�තනග�ල 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව) හා පජාව ස(බ)ධ කරගOE) 

ෙපොෙසො) බැ� Ù පසංගයK පැවැ�nම 90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 90,000.00           100% I 100%

H88582106003 8/24/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� �වල ෙවොNෙබෝ� ®ඩා��ය 

වැ@ �¶� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 500,000.00         100% I 100%

H88582106004 5/23/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�හා�ය පහළගම නා¦��ත රජෙ� ඉඩෙ( �6� 

ෙවොNෙබෝ� ®ඩා��ය වැ@�¶� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 500,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88582806012 5/23/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 699,500.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

කාම� 

]�CD 

මැ�+මා

S88563106019 12/21/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ය�යන i ජයව_ධනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

S88563106020 5/25/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මගෙ�ෙගොඩ .හාරස්ථාෙ� 

ප�සංස්කරණ කට¶+ =R<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

N88563906011 5/16/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

රාජ� Oලධා3) සහ පජාවෙJ දැ�ම, ]සලතා, 

ආක�ප නගා =�nෙ( අර�4) ආක�ප 

සංව_ධන වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 50,000.00           100% I 100%

S88561806014 5/15/2018

WP/GM/St.Mary s M.V.- Supply of 

Band instruments

75,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 74,800.00           100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

S88561806015 5/15/2018

WP/GM/Kamburagalla P.V.- Supply of 

Music instruments

75,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 75,000.00           100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

S88561806016 5/15/2018

WP/GM/Kalagedihena Dharmashoka 

M.V.- Supply of Home science equipment

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,898.00           100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561806017 6/25/2018

Supply of School learning materials for 

under privilege students in Attanagalla 

Divisional Secretariat

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 49,980.00           100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

S88561106018 12/14/2018

WP/GM/President s M.V.- Construction 

of boundary wall

190,925.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 190,924.83         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

S88563806021 6/12/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දඩග�ව රජමහා .හාරෙ� දහ( පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

H88561106022 6/13/2018

WP/GM/Vidyaloka M.V - Construction 

of water supply and toilet units

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 999,980.80         100% I 100%

H88582106023 7/18/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

OQට�ව, රජෙ� ඉඩෙ( �6� ර)ෙපො]�ගම 

ෙපොR ®ඩාංගනෙ� ඇ.^ෙ( මංÝ�ව සඳහා .RN 

ආෙලෝකය ලබා ^ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 934,200.00         93% I 100%

S88561806024 12/20/2018

WP/GM/Ellakkala M.V. - Supply of 

Duplo Machine

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 293,520.00         98% I 100%

S88561806025 7/25/2018

WP/GM/Kalagedihena Dharmashoka 

M.V. - Supply of equipment for aesthetic 

unit

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 150,000.00         100% I 100%
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N88582906026 12/3/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වයස අ[�R 16) පහළ පාස� ද�ව) අතර 

බාලක ෙවොNෙබෝ� තරඟාවNයK පැවැ�nම

700,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 661,400.00         94% I 100%

H88561106027 12/20/2018

WP/Gam/ Kuruwamulla M.V. - Balance 

work of cafeteria building

75,650.75               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 75,650.75           100% I 100%

N88561806028 12/26/2018

WP/GM/ Pitiyegedara M.V. - Supply of a 

Duplo Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 494,500.00         99% I 100%

H88561107001 12/14/2018

WP/GM/Nittambuwa Roman Catholic 

K.V. - Construction of sunshades for the 

three storied building and completion of 

remaining work of the laboratory

1,291,227.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,291,226.35      100% I 100%

H88563107002 3/8/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI n�යව�ත, අරෙඹෙගොඩැ�ල i 

සNලදස්සනාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% I 100%

N88563907003 3/19/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� න_තනය 

හදාරන ද�ව) සහ කලායතනා ප� ව�) 

සඳහා න_තන ආභරණ O_මාණය <3ෙ( DÅ� 

වැඩ��වK පැවැ�nම

71,525.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 71,525.00           100% I 100%

N88563907004 3/19/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කලාක�ව) ස(බ)ධ කරගOE) සංස්කෘ�ක 

Åවමා� වැඩසටහ) පැවැ�nම

41,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 41,000.00           100% I 100%
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N88563907005 6/6/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ ස)Oෙ�දන 

]සලතා ව_ධනය <3ෙ( අර�4), 

ස)Oෙ�දන ]සලතා ව_ධනය <3ෙ( DÅ� 

වැඩ��වK පැවැ�nම 37,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88563807006 11/8/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා^ම.

444,745.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 444,745.00         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88582107008 5/28/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පහලයාෙගොඩ ගාමෙසේවා වසෙ( රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� i ස්ව_ණපාN ෙවොNෙබෝ� ®ඩා ��ය 

ප�සංස්කරණය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,290.00         100% I 100%

S88563107007 5/16/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ග(පහ මැදගම =� dන)දාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 500,000.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N88563807009 7/25/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI �R)ෙගොඩ i රතනාලංකාර දහ( 

පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 99,650.00           100% I 100%

N88563907010 11/5/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( U� 

DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

124,250.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 124,210.00         100% I 100%

N88561907011 8/10/2018

Gampaha Human Resources 

Development center - Supply of 

equipments to fulfill NVQ requirement

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,390.62           99% I 100%

පා.ෙ� - ග(පහ
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N88563907012 2/22/2041

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කා_යාල�ය Oලධා3) සඳහා රස.)දනා�මක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 25,000.00           100% I 100%

N88563107014 11/14/2018

ග(පහ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI �R)ෙගොඩ i රතනාලංකාර දහ( 

පාසෙ� දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

<3ම

55,255.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 55,255.00           100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88561107015 11/14/2018

WP/Gam/Ihalayagoda lumbini K.V. - 

Construction of a toi let

350,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 348,120.42         99% I 100%

S88561607018 12/5/2018

Supply of music instruments for Schoo ls 

in Gampaha Education Zone 

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%

S88561807019 12/20/2018

WP/Gam/ Galahitiyawa Hemamali M.V. 

- Supply of Thathami

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ -                      0% O 0%

H88561108002 4/4/2018

WP/NG/ Niwandama R.C.P.V. - 

Construction of canopy roof and extra 

stair-way

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 915,572.37         92% I 100%

H88561108003 4/4/2018

WP/NG/ Batagama North J.S.V. - 

Construction of boundray wall

635,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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A88561108005 4/4/2018

WP/NG/ Meddegoda Dharmaraja P.V. - 

Repairing of 37x25 building

359,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 336,709.10         94% I 100%

S88561808006 4/18/2018

WP/NG/Niwandama Jinaraja M.V. - 

Installation of Security devices

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 250,000.00         100% I 100%

N88563908007 5/9/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා සංස්කෘ�ක 

උ�මය) dරKෂණය <3ෙ( වැදග�කම ��බඳ 

දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

21,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 21,000.00           100% I 100%

N88563908008 5/9/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ අධ�ා�Eක 

සංව_ධනය උෙදසා රස.)දන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

76,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 76,000.00           100% I 100%

N88563908009 5/9/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ O_මාණා�මක 

]සලතා සංව_ධනය <3ම උෙදසා ස�ංග� 

වස)තය ය�ෙව) වැඩසටහනK පැවැ�nම

26,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 26,000.00           100% I 100%

S88561908010 5/15/2018

Conducting workshop for Grade 5 

students in Ja-ela Divisional Secretariat

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

S88561908011 5/15/2018

Conducting workshop for pre- school 

teachers in Ja ela Divisional Secretariat 

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය
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S88561108012 5/15/2018

WP/NG/Pamunugama M.V.- Repairing 

of the sanitary system

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 49,632.80           99% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

S88582808013 8/31/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා භාlඩ හා උපකරණ 

ලබා ^ම

800,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

S88563808014 8/6/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ඒකල ශා)ත මෙත� ෙ-වස්ථානෙ� 

දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

210,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 210,000.00         100% I 100%

N88582908015 10/18/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශය �Nක 

කරගOE) ග(පහ �ස්*K කායව_ධන 

තරගාවNයK පැවැ�nම

850,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 850,000.00         100% I 100%

H88561109001 1/23/2018

WP/KE/Al-Ashraf M.V. - Construction 

of a boundary wall

1,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,199,551.41      100% I 100%

N88563909002 3/29/2018

ආගEක උ�සව හා බැx� සා(පදාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) ව�තල පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

හා පජාව ෙව�ෙව) ෙපොෙසො) බැ� Ù පසංගයK 

පැවැ�nම 65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 65,000.00           100% I 100%

N88563909003 3/29/2018

.යැá යන සා(පදාgක කලාව) ජනගත <3ෙ( 

අර�4) ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� ත�ණ ත�4ය) හා අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව) ෙව�ෙව) සා(පධාgක 

ෙගොKෙකොළ කලාව ��බඳ දැ�ම ලබා^ෙ( 

අර�4) වැඩසටහනK පැවැ�nම
18,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 18,000.00           100% I 100%

පා.ෙ� - ජා ඇල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563909004 3/29/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ කýකා .වාද හා 

Oෙ�දන ]සලතා ව_ධනය <3ෙ( අර�4) 

DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

32,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 32,000.00           100% I 100%

N88563909005 3/29/2018

ජනතාව උසස් රස.)දනයට Å� කරnෙ( 

අර�4) ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� පජාව හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

සඳහා dභා.ත Ù රස.)දන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 30,000.00           100% I 100%

S88582109009 5/30/2018

ග(පහ ව�තල රජෙ� ඉඩෙ( �6� B)ෙක)ද 

2�යබlඩාර ®ඩා��ෙ� =¯� උද�ානයK 

ස්ථා�ත <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

S88582109010 5/17/2018

බප/කැල/B)ෙක)ද මහ .Rහෙ� ෙවොNෙබෝ� 

®ඩා ��ය වැ@�¶� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,305.50         100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

S88561109011 5/15/2018

WP/KE/Karunarathna Buddhist P.V.- 

Laying Interlock on school compound

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 100,000.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

S88561809012 5/15/2018

WP/KE/Kristhuraja M.V.- Supply of two 

water tanks

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 50,000.00           100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

S88561109013 5/15/2018

WP/KE/Dikowita Shasthraloka K.V.- 

Repairing of the boundary wall

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 49,244.00           98% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

ව�තල   පාෙ-�ය සභාව 
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ව�ාපෘ�  
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��ය�

�ල� 
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පග� 
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ෙයෝජක 

()*+මා

S88561109014 5/15/2018

WP/KE/Palliyawatta Don Bosco M.V.- 

Colour washing of a building

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 49,270.00           99% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H88582109015 6/18/2018

ග(පහ ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� B)ෙක)ද 2�යබlඩාර 

®ඩාංගනය .RN ආෙලෝකය ස6තව සකස් <3ම 

හා අභ�)තර සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 999,929.60         100% I 100%

S88563909016 11/19/2018

කලාක�ව) ඇග�ම +N) කලා හා සා6ත� 

Kෙෂේතය dරKkත <3ෙ( අර�4) ව�තල 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� කලා ක�ව) 

ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

184,656.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 184,656.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

S88582909017 12/6/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලෙ� 

Oලධා3)ෙJ ශා3�ක ෙයෝග�තාවය ඉහළ 

නැංnම අර�� කර ගOE) ®ඩා උ�සවයK 

පැවැ�nම.

15,344.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 15,344.00           100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N88563909018 12/7/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� හැදල 

ව�තල රජමහා .හාරස්ථානෙ� මහා ෙපරහැර 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00         100% I 100%

S88563909019 12/20/2018

ව�තල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ප�Nයව�ත (-ධ � පැ)=ස් සාෙ�ස් 

�Ox)ෙJ ෙද� මැRර ආ¥තව න�ත� 

උ�සවයK පැවැ�nම

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

N88563910001 2/22/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව) සඳහා ජනශැ� හා ජන සංÙතය 

නගා =�nෙ( අර�4) ෙසෞ)ද_යා�මක 

රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

33,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 33,000.00           100% I 100%

පා.ෙ� - ව�තල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563910002 2/22/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( පාස� 

U�ව�)ෙJ ධ ◌ා�තා සංව_ධනය සඳහා දහ( 

U�  DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

34,250.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 34,250.00           100% I 100%

N88563910003 2/22/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව අතර 

ෙග◌ාK කැටය( කලාව ��බඳ දැ�ම ලබා^ 

පචNත <3ෙ( අර�4) ෙගොK කැටය( 

O_මාණකරනය ��බඳ DÅ� වැඩ��වK 

පැවැ�nම 35,250.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 35,250.00           100% I 100%

N88563910004 4/6/2018

ආගEක උ�සව හා බැx� සා(පදාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) මහර පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව ෙව�ෙව) ෙවසK 

බැ� Ù වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,250.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 50,250.00           100% I 100%

H88561110006 7/30/2018

WP/KE/ Henegama Mahabodhi K.V. - 

Construction of retaining wall with 

boundary wall and modification children 

s play ground

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,994,264.94      100% I 100%

N88561110008 4/9/2018

WP/KE/ Henegama Mahabodhi K.V. - 

Repairing of buildings

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 492,586.15         99% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N88561910009 6/5/2018

Providing model papers for Grade 5 

students of Kelaniya Educational Zone

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 250,000.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N88561910010 6/18/2018

Providing model papers for G.C.E. (O/L) 

students of Kelaniya Educational Zone

250,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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��ය�

�ල� 
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S88582110011 8/21/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ව�තල 

එ  ෙඞර��ල ගාමෙසේවා අංක 255 �)නමැද 

පෙ-ශෙ�, ගාම ෙසේවා Oලධා3 කා_යාලයට 

යාබදව �6� රජයට අය� ඉඩම ළමා ®ඩා��යK 

ෙලස සංව_ධනය <3ම 650,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 648,127.43         100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

S88563110012 7/13/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ද���ය i OෙKතාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 491,494.50         98% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

S88561110013 7/31/2018

WP/KE/ Buthpitiya M.V. - Balance work 

of the sports pavilion

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 497,555.35         100% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

S88561110014 9/5/2018

WP/KE/Kirimatiyagara R.C. Boys K.V. - 

Reparing & Renovation of school 

buildings

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 249,167.07         100% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561110015 9/5/2018

WP/KE/ Vidyarthe K.V. - Reparing & 

Renovation of school buildings

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 231,193.80         92% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N88563910016 12/7/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� නැNගම i 

සංඝE�තා Uණා�ස්මරණ මහා ෙපරහැර 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 200,000.00         100% I 100%

N88561810017 12/26/2018

Kelaniya Zonal Education Office - 

Supply of laptop computers

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 928,794.00         93% I 100%
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��ය�
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පග� 
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()*+මා

N88561810018 12/26/2018

Kelaniya Zonal Education Office - 

Supply office furniture and equipment

150,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

U88561810019 12/31/2018

Establishment of internal telephone and 

International Network System - Kelaniya 

Zonal Education Office 

30,097.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 30,097.00           100% I 100%

N88563911001 3/19/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන දහ( පාස� =d) +ල යහප� 

ආක�ප ]සලතා ව_ධනය <3ෙ( අර�4) 

ෙතෝරාග� Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා 

Dස්තකාල සංව_ධන වැඩසටහ) පැවැ�nම 85,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 84,225.00           99% I 100%

N88563911002 3/19/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Iත 

කලාව හදාරන ද�ව) සඳහා මහ�වර ¶ගෙ� 

¦+=+ව( කලාව ��බඳ අවෙබෝධයK ලබා^ෙ( 

අර�4) වැඩ��වK පැවැ�nම

38,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 37,870.00           100% I 100%

N88563911003 3/19/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කලාක�ව) ඇග�ෙ( අර�4) ඔ[)ෙJ 

]සලතා එNදැKnෙ( පසංගයK පැවැ�nම

18,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 18,000.00           100% I 100%

N88561111004 4/9/2018

WP/GM/ Kirindiwela M.V. - Renovation 

of sanitary system

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,550.26           100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

H88561111005 4/9/2018

WP/GM/ Kirindiwela M.M.V. - 

Construction of staircase of the 

playground

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 249,580.00         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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H88561111006 6/18/2018

WP/GM/ Ovitigama Bodhiraja M.V. - 

Balance work of boundary wall

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 249,952.80         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

S88561811007 6/25/2018

Supply of School learning materials  for 

under privilege students in Dompe 

Divisional Secretariat

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

S88561811008 6/25/2018

WP/GM / Meddegama M.V. - Supply 

costume for the Eastern Band 

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 150,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

N88561911009 7/31/2018

Conducting a workshop to the selected 

prefects in Dompe Education Division

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 229,452.40         92% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

H88561112002 8/1/2018

WP/KE/ Yatihena K.V. - Construction of 

boundary wall

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 397,521.06         99% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N88563912003 4/25/2018

පාර(ප�ක ක. කලාව dරKkත හා ජනගත 

<3ෙ( අර�4) ¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශෙ� 6�වන ක.ක�ව) සහ 6�වන 

ක. කලාව ��බඳ උන)Rව දKවන පජාව 

උෙදසා 6�වන ක. පව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම
103,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 103,000.00         100% I 100%

F88563812005 6/5/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i ෛශලාරාම Dරාණ .හාරස්ථානෙ� 

i ස-ධ_මරාජ ධ_ම .ද�ාලෙ� දහ( පාසල සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%පා.ෙ� - ¦යගම
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S88561912004 6/25/2018

Supply of school learning materials  for 

under privilege students in Biyagama 

Divisional Secretariat

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

S88563912006 8/6/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා U� DÅ� 

වැඩ��වK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 100,000.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N88563912007 8/8/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� hෂ� 

hෂ�ාව) සඳහා සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

42,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 42,000.00           100% I 100%

N88563112008 8/29/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI �ගහව�ත නාග�Kඛාරාම .හාරස්ථ 

i ධ_මරාජ  දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ල සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 100,000.00         100% I 100%

H88561113001 1/17/2018

WP/KE/ Pilapitiya M.V. - Balance work 

of 100x25 building

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,000,000.00    100% I 100%

G88561813002 3/26/2018

Kelaniya Zonal Education Office - 

Supply of Computers and other 

accessories

636,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 631,850.00         99% I 100%

N88563913009 5/22/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා සා6ත� O_මාණ 

කරණය ��බඳ DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 40,000.00           100% I 100%
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��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563913010 5/22/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ සහ පජාවෙJ 

ෙසෞ)ද_යා�මක හැ<යාව) ව_ධනය <3ම 

උෙදසා සංÙත රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 40,000.00           100% I 100%

S88561913006 6/18/2018

Improving capacities of G.C.E. (O/L) 

students in Kelaniya Education Zone by 

providing model papers

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 249,930.00         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561913007 5/15/2018

Improving capacities of G.C.E. (A/L) 

students in Kelaniya Education 

Division,by providing model papers

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 249,504.08         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561813008 6/25/2018

Supply of school learning materials  for 

under privilege  students at Kelaniya 

Divisional Secretariat

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

S88561113012 6/19/2018

WP/KE/ Dippitigoda R.C.P.V. - Roof 

repairing of building

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 367,015.67         92% I 100%

H88561121001 3/6/2018

Re-establishment of elevator under CEB 

Maintenance - Colombo Zonal 

Education office

1,096,475.30          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,096,475.30      100% I 100%

H88561121002 3/26/2018

WP/CO/ Sir Razik Fareed Mus. B.V. - 

Converting a class room space to a home 

science laboratory

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 173,783.00         87% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
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 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88561121004 4/6/2018

WP/COL/ Wolwendhal B.M.V. - 

Construction of a Sun Shade

160,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 158,067.50         99% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N88561821005 6/4/2018

WP/COL/AL- Hakeem V. - Supply of 

photocopy machine 

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 87,400.00           87% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N88561821006 4/6/2018

WP/Col/Kotahena K.V. - Supp ly of 

photocopy machine

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 87,400.00           87% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N88561821007 11/13/2018

WP/Col/Al - Hikma V. - Supply of 

teacher s cupboards

66,585.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 66,585.00           100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N88561821008 11/13/2018

WP/Col/ Kanapathy Tamil V. - Supply of 

teacher s cupboards 

44,390.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 44,390.00           100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

H88561121009 4/24/2018

WP/CO/ Kanapathy Hindu Ladies M.V. - 

 Conversion of class room space to a 

smart class room

885,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 882,287.36         100% I 100%

S88561121011 6/6/2018

WP/CO/ Modara Ananda M.M.V. - 

Installation of the Air conditioner for 

computer lab

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසාපළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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��ය�
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H88563121010 12/4/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙ-වස්ථාන වල ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,774.08         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

S88582821012 7/19/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 798,780.00         100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

S88561821013 7/20/2018

WP/Col/ Ave Maria V. - Supply of sound 

system

30,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 28,650.00           96% I 100%

N88563121014 7/25/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i පරමාන)ද ධ_ම .ද�ාලෙ� 

ෙතමහ� ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 99,782.75           100% I 100%

S88563121015 11/26/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i dද_ශනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,076.00         100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N88563921016 8/14/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කා_යාල Oළධා�), කා)තා සE� වැ@6� සE� 

සමෘ- ලාÞ) හා පජාව ඉලKක කර ගOE) Ù 

රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

140,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 140,000.00         100% I 100%

S88561821019 10/10/2018

WP/Col/ Clifton B.M.V. - Supply of 

Photocopy machine 

90,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 87,400.00           97% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561821021 10/10/2018

WP/Col/ Hemamali B.M.V. - Supply of 

Photocopy machine 

90,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 87,400.00           97% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

N88561821022 3/1/2041

WP/Col/ Kanapathy Tamil V. - Supply of 

a steel cupboard

29,025.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 22,195.00           76% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

A88561122003 4/4/2018

WP/JAYA/ Vidyawardana Vidyalaya-  

Repairing of the  principa l s  quarters 

and repairing of  classroom buildings

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 989,978.86         99% I 100%

F88563822004 7/31/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අංෙගොඩ ම�නව�ත i ස(w-ධ 

ජය)� .හාරස්ථානෙ� i ස(w-ධ ජය)� දහ( 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 147,232.07         98% I 100%

S88563122005 8/6/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI �ෙතොට��ල Kෙෂේතාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 49,690.00           99% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

S88563822006 8/6/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i ආන)දාරාම දහ( පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 99,776.72           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

S88563822007 8/6/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i කල�ා4 වංhකාරාමය දහ( පාසල 

සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 20,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563822008 8/6/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i dන)දාරාම දහ( පාසල සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 19,348.30           97% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

S88563122009 8/6/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI dෙ(ධාරාමය .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 59,955.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

H88563122010 3/1/2041

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මහව�ත, 6�ටාන අÖනවාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 99,125.00           99% I 100%

N88563122011 12/14/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i �යදස්සනාරාම .හාරස්ථ දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 74,760.00           100% I 100%

G88561823002 2/15/2018

WP/JAYA/ Ananda B.M.V. - Supply of a 

multimedia projector and screen 

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

N88563923003 4/26/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පජාව හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා ජන Ù 

DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

44,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 44,500.00           100% I 100%

N88563923004 4/26/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශ ෙ� 

කා)තාව) හා පජාව සඳහා මානව ෙK)1ය 

ෙසෞ)ද_ය වැඩසටහනK පැවැ�nම

22,700.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 22,700.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563923005 4/26/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශෙ� පජාව හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

සඳහා Iත DÅ� හා රස.)දන වැඩ��වK 

පැවැ�nම

37,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 37,000.00           100% I 100%

N88563923006 4/26/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශෙ� ද�ව) හා ත�ණ පජාව සඳහා 

=නමා රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

35,800.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 35,800.00           100% I 100%

S88561823009 5/22/2018

Providing learning materials for under 

privileged students in selected schools of 

Sri Jayawardanapura Education Zone

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,920.20         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

S88561823007 5/16/2018

WP/JAYA/ Presidents Primary School - 

Supply of Equipments

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 48,000.00           96% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S88561823008 8/21/2018

Supply of equipment for agricultural 

units of selected schools in Kotte DS 

Division

48,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

S88561823010 8/6/2018

WP/JAYA/ Kotte Ananda Vidyalaya - 

Supply of library books

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 24,980.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

S88561823011 8/6/2018

WP/JAYA/ Nugegoda Samudradevi 

B.M.V. - Supply of library books

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 24,998.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88563824002 3/8/2018

ක©ෙවල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI =� dදස්සනාරාම .හාරස්ථානෙ� =� 

dදස්සනාරාම දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 100,000.00         100% I 100%

G88561124003 7/18/2018

WP/JAYA/ Vidyaloka V. - Supply of a 

Photocopy Machine

129,950.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 129,950.00         100% I 100%

H88563124004 7/24/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බටෙපොත dධ_ශනාරාම  

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,545.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H88563124005 5/18/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI =� dමනසාර .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,735.00           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N88563824006 4/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අ]ෙ_ෙගොඩ අÖනවාරාම දහ(පාසල  

සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 29,800.00           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N88563824007 4/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහේවාගම අÖනවාරාම .හාරස්ථ දහ( 

පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 34,794.50           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N88563824008 4/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI තලංගම උ+ර උඩව�ත ස-ධ_ම 

OෙKතනාරාම .හාරස්ථ දහ( පාසලට දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 34,850.75           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 
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�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563824009 4/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI උ+� ෙහෝක)දර ස-ධ_ම ර�නාරාම 

.හාරස්ථාන දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 34,588.50           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N88563824010 4/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI උ+� තලංගම ශාල�Kඛාරාම දහ( 

පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 35,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N88563824011 4/9/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI සදා=�Dර ෙබෝ රාජ දහ( පාසල සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 30,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N88561924012 4/9/2018

Conducting a capacity development 

programme for prefects in Malabe boys 

school

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

S88582124013 5/30/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ+�¨�ය ෙපොNස් ස්ථාන µEෙ� ළමා උයනK 

ඉ� <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,395.50           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

S88563824014 5/21/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අ+�¨�ය මැඩෙගොඩල)ද Dරාණ 

රජමහා .හාරස්ථ i ෙCමාන)ද දහ( පාසල 

සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,793.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S88563124017 6/18/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙබෝE�ය අෙශෝකාරාම .හාරස්ථ දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561824018 5/23/2018

WP/JAYA/ Vidyaloka V. - Supply of 

office furniture and equipment

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,498.00         100% I 100%

S88563124019 6/18/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මාලෙo තලංගම උ+ර, උඩව�ත 

මා_ගෙ� i ස-ධ_ම OෙKතනාරාමෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 50,000.00           100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

S88563924020 11/26/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොරෙතොට Dරාණ රජමහා .හාරෙය6 

සංව_ධන කට¶+ සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,750.00           100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

S88561624021 11/21/2018

WP/JAYA/Ranala Model primary 

school- Supply of curtains for computer 

room and other sports equipment

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 150,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

S88561824022 5/23/2018

WP/JAYA/ Avarihena Vidyaloka 

Vidyalaya - Supply of Musical 

Instrument for School Band

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 98,800.00           99% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N88563924023 5/24/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව), U�ව�) සහ 

��ෙව) U�ව�) සඳහා ශා)�ක_ම හා 

මෙනෝ.ද�ාෙ� ස(බ)ධතාවය ��බඳ 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 70,000.00           100% I 100%

N88563924024 5/24/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) කලායතන ද�ව), 

U�ව�), ��ෙව) U�ව�) සඳහා ගැE Ùෙ� 

රසාස්වාදනය ස(බ)ධ රස.)දන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 70,000.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561124025 6/5/2018

WP/JAYA/ Bomiriya Munidasa 

Kumarathunga Vidyalaya - Development 

of the main entrance

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 100,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

S88561124026 6/11/2018

WP/JAYA/ Sri Subodhi K.V. - 

Contribution to construct a toi let

35,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 34,880.00           100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88563924027 7/18/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ක©ෙවල උ+ර ශාසනාරKෂක බල මlඩලෙ� 

දහ( පාස� U� උපහාර උෙළලK පැවැ�nම

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

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S88563824029 8/1/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 10,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S88563124030 7/25/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ක©ෙවල ෙකොරෙතොට ගලබඩව�ත i 

dමනාරාම .හාරස්ථානෙ� සංඝාවාස 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,030.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

S88563124031 7/25/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI තලංගම උ+ර Bනැ�]�ර Dරාණ 

.හාරෙ� සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,500.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

S88563124032 12/10/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI �Q�ගල i dද_ශනාරාම Dරාණ  

.හාරස්ථානෙ� දහ(පාස� ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,750.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563124033 7/25/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පැලව�ත ම¶රපාද .හාරස්ථානෙ� 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,445.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

S88584924034 9/20/2018

Programme on health & hygiene for pre-

school teachers in Kaduwela D/S Division

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 87,300.00           87% I 100%

S88561924035 2/22/2041

Conducting an aesthetic programme to 

teachers and students of malabe boys 

model school.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 462,150.00         92% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

S88563824036 11/14/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI i 

�ලOෙKතනාරාම .හාරස්ථානෙ� දහ( පාසල 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,886.50           100% I 100%

S88563824037 11/21/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහෝක)දර ගෙ)ව�ත Dරාණ 

.හාරෙ� i ඉ)දරතන දහ( පාසල සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,900.00           100% I 100%

K88584924038 12/13/2018

Conducting an Aesthetic Programme for 

Pre-School teachers in Kaduwela Division

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 200,000.00         100% I 100%

K88584924039 12/14/2018

Conducting an cultural programme for 

pre-school teachers in Kaduwela Division

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 141,020.00         94% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88561824040 12/20/2018

WP/JAYA/ Welivita st mary s V. - 

Supply of school equipment

115,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 93,300.00           81% I 100%

N88561824041 12/21/2018

Sri Jayawardhanapura Zonal Education 

Office - Supply of computers and office 

equipment

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 479,699.00         96% I 100%

A88561125001 1/16/2018

Wp/Jaya/kottawa Dharmapala  

Vidyalaya (primary section Wasumathi) - 

    Roof Repairing of the  building

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 492,300.12         98% I 100%

A88561125002 1/16/2018

Wp/Jaya/Maharagama  M.M V. - Roof 

    Repairing of the  building

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 459,552.85         92% I 100%

H88563125003 2/1/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI =� ජයෙබෝ  .හාරෙ� ධ_මශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 270,000.00         90% I 100%

H88563125004 4/10/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ගලඋඩ i ධ_ම.ජය .හාරස්ථානෙ� 

ෙදමහ� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 299,871.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H88561125005 4/19/2018

Outdoor minor construction of Kottawa 

Dharmapala Vidyalaya 

50,000.00               අමා.ෙ�. 98% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563825009 5/21/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා Dස්තකාල ෙපො� 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 150,000.00         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

S88563125010 5/21/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ප)O��ය කල�ෙගොඩ Uනෙසේකරාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 99,998.00           100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

S88563925011 5/23/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වැ@6�ය) සඳහා රස.)දන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 186,000.00         93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S88584825012 5/30/2018

Supply of equipment for registered pre 

schools in Maharagama D.S. Division

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S88561125013 8/30/2018

WP/Jaya/ Buwanekaba Maha Vidyalaya - 

 Development of the class room buildings

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 94,890.43           95% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

S88561825008 5/16/2018

WP/Jaya/ Depanama Dharmapala K.V. - 

Supply of chairs

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 49,982.70           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

S88563825014 7/17/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI කලායතන සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 94,050.00           94% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561825015 7/31/2018

WP/JAYA/ Dharmashoka K.V. - Supp ly 

of chairs

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 48,000.00           96% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

S88561625017 8/6/2018

WP/JAYA/ Kottawa North Dharmapala 

Vidyalaya - Supply of sports equipment

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

S88561625018 9/4/2018

WP/JAYA/ President College 

Maharagama - Supp ly of the sports 

equipment

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 50,000.00           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

F88563825019 12/12/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොQටාව =� ෙම�තාරාම .හාරස්ථ 

දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

103,800.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 103,500.00         100% I 100%

N88563925020 11/14/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාල�ය 

Oළධා3)ෙJ කලා හැ<යාව) ඔC නැංnම සඳහා 

Ù රස.)දනා�මක වැඩසටහනK පැවැ�nම

145,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 145,000.00         100% I 100%

S88563925021 12/19/2018

පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග  සංරKෂණය හා 

ජනගත <3ෙ( අර�4)මහරගම පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� �/ස ප�රෙගොඩ ස.ණ.ස. 

සE�ය හා පෙ-ශවා�) .=) පව�ව� ලබන 

දහ අට ස)O ශා)�ක_මෙ� සංස්කෘ�කාංග 

සදහා අ�ගහය ලබා ^ම
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 100,000.00         100% I 100%

S88582825022 12/26/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 198,585.00         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88561126001 3/5/2018

WP/PILI/Science College - Urgent repairs 

due to unexpected storm

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,437,472.85      96% I 100%

N88563126002 4/9/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI Fනරතන පාර i �යරතනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 150,000.00         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

S88561126005 10/1/2018

WP/PILI/Girl s High School - Repairing 

of drainage system

300,000.00             අමා.ෙ�. 81% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N88563926003 5/10/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ර�මලාන අ)ධ .ද�ාල�ය =d) සඳහා 

සංÙතමය රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 45,000.00           100% I 100%

N88563926004 5/10/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨසෙ� පජාව 

හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ට ෙ�ඛක�ව 

හැ<යා පව_ධන DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

37,750.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 37,750.00           100% I 100%

S88561826006 5/15/2018

Supply of school equipment for under 

previledge students of selected schools in 

Rathmalana DS Division 

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 149,917.17         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

S88561826007 5/15/2018

Supply of equipment for agricultural unit 

of selected schools in Rathmalana DS 

Division

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 47,880.00           96% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 
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()*+මා

N88563926009 6/26/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ගෘහස්ථ පචlඩ�වයට ලK n =�න කා)තාව) 

හා ස්වාED�ෂg) සඳහා මාන=ක ආත�ය අවම 

කර සම+Nතතාවය ඇ� <3මට ආධාර <3ෙ( 

අර�4) වැඩසටහනK පැවැ�nම 48,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 48,000.00           100% I 100%

S88582826010 7/25/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ග�<ස්ස, =�ෙවස්ට_ පාර, 28/C 6 

O� ¶නgටp ®ඩා සමාජය සඳහා ®ඩා භාlඩ 

හා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 49,975.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

S88561826011 8/7/2018

WP/PILI/St. Anthony s Junior School - 

Supply of Band Instruments

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

S88563126013 10/2/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙගොන බැ� කතරගම මහා ෙ-වාල 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 49,995.00           100% I 100%

A88561127001 8/21/2018

WP/Pili/St.John  Vidyalaya - Repairing 

of the 130x35 four storeyed building

299,527.21             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 299,527.21         100% I 100%

G88561827003 2/7/2018

WP/PILI/St. Jhons College Nugegoda - 

Supply of Sound Systems

350,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 350,000.00         100% I 100%

H88563127004 5/25/2018

ෙද6වල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i dධ_මාරාම ධ_මරාජ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 100,000.00         100% I 100%
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ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561827014 5/21/2018

WP/PILI/St. John s college Nugegoda - 

Supply of Furniture

400,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 400,000.00         100% I 100%

S88561827007 5/16/2018

WP/PILI/Nugegoda Tamil M.V. - Supply 

of sound system

145,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

S88561827008 5/16/2018

WP/PILI/ Dehiwala Tamil M.V. - Supply 

of sound system

145,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 142,458.60         98% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

N88563927009 5/16/2018

ෙද6වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පාථEක 

පාස�වල ද� දැ�ය)ෙJ මාන=ක dවතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ෙදමා�ය) දැ�ව� 

<3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

59,750.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 59,750.00           100% I 100%

N88563927010 5/16/2018

ෙද6වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා ජන Ù 

සා6ත� කලාව ��බඳ ජන Ù වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

42,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 42,250.00           99% I 100%

N88563927011 5/16/2018

ෙද6වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ දැ�ම ආක�ප 

]සලතා ව_ධනය <3ම සඳහා වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

46,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 46,500.00           100% I 100%

N88563927012 5/16/2018

ෙද6වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

සා(පදාgක ෙගොK කැටය( කලාව %ක ගැTෙ( 

අර�4) පජාව හා අධ�ාපන ලබන ද�ව) 

සඳහා ෙගොK කැටය( කලාව ��බඳ 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 10,000.00           100% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 
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ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563927013 5/16/2018

ෙද6වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පාථEක 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා 

රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

40,050.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 40,000.00           100% I 100%

A88561128001 1/16/2018

WP/Pili/Arafath Muslim Maha 

Vidyalaya - Roof Repairing of  the 

building

1,900,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,742,609.21      92% I 100%

A88561128002 6/19/2018

WP/PILI/WeerapuranAppu  V - Roof 

Repairing of  the 25x50 three storeyed 

building 

493,581.89             අමා.ෙ�. 100% I 100%

A88561128003 1/16/2018

WP/PILI/ WeerapuranAppu  V - Roof 

Repairing of the  26*90 building

1,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,200,000.00      100% I 100%

H88561128004 6/19/2018

WP/PILI/ Uyana Kanishta Vidyalaya - 

Development of Children s Play Ground 

96,600.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 96,600.00           100% I 100%

N88563128005 4/9/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ආගEක =-ධස්ථාන වල ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා 

^ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 349,943.00         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

N88561828006 4/9/2018

WP/PILI/Sunandopananda P.V. - Supply 

of Band Instruments

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,850.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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පග�ය %
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N88561828007 4/9/2018

WP/PILI/ Moratu M.V. - Supply of 

sports equipment

75,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 74,875.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N88561828008 4/9/2018

WP/PILI/Uyana Junior School - Supply 

of Band Instruments

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,600.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N88561828009 4/9/2018

WP/PILI/Methodist High School - 

Supply of Band Instruments

30,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 29,500.00           98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N88561828010 4/9/2018

WP/PILI/De Soysa Navodya Maha 

Vidyalaya - Supply of school equipment

70,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 69,550.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S88582828013 5/17/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 124,600.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S88563828016 5/21/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 199,921.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

S88563928017 5/21/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

හා ත�ණ ත�4ය) සංÙත සඳහා රස.)දන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,975.00           100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය
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S88563828018 5/22/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙබො�පන සම¨Dර අරNය මාවත අංක 

91/4 ස්ථානෙ� �6� වාද බgලා කලායතනයට 

සංÙත භාlඩ ලබා ^ම

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

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F88563828011 9/10/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i සංඝරාජ�ලක .හාරස්ථ දහ( පාසල 

සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

39,560.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 39,535.00           100% I 100%

F88563828012 9/10/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI =� .ෙ�කාරාම .හාරස්ථානෙ� 

අෙනෝමදස්� දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ඹ

39,560.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 39,535.00           100% I 100%

S88561828014 5/15/2018

Supply of equipment for agricultural unit 

of selected schools in Moratuwa DS 

Division

75,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 71,820.00           96% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

S88563128015 5/16/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI .හාරස්ථාන හා ෙ-වස්ථාන 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,665.00           100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

S88561828021 10/1/2018

WP/PILI/ Puwakaramba Methodist High 

School - Supply of a multi-functional 

printer

35,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 33,235.00           95% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561128023 12/12/2018

WP/PILI/ Willorawatta Gnanissara 

Buddhist V. - Repair of main hall 

building

161,697.46             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 161,697.46         100% I 100%

පා.ෙ� - ෙමොර�ව
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��ය�
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 
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()*+මා

H88563128024 8/30/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙබො�පණ සාම .හාරෙ� ධ_මශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,555.00           99% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N88563928025 9/18/2018

කාgක හා මාන=ක dවතාවය ඉහල නැංnෙ( සහ 

සා(පදාgක සංස්කෘ�කාංග ජනගත <3ෙ( 

අර�4) ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� ග_භT ම�ව�) ෙව�ෙව) 

ශා)�ක_ම වැඩසටහනK පැවැ�nම 111,250.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 111,225.00         100% I 100%

A88561129002 1/16/2018

WP/Pili/Makuluduwa Model  V. - Roof 

Repairing of 100x20 three storeyed 

    building & 20x20 homescience room

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 300,000.00         100% I 100%

A88561129003 7/13/2018

WP/Pili/Boralasgamuwa M.V - Roof 

Repairing of 90x20 three storeyed  

building

95,892.84               අමා.ෙ�. 100% I 100%

A88561129005 1/16/2018

WP/Pili/Dhamma Rathana V. -  Roof 

Repairing of 50x25 three storeyed 

buildong

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 500,000.00         100% I 100%

A88561129006 2/16/2018

WP/Pili/Philip Atigala M. V. - Roof 

Repairing of 60x20 grade 6 & 7 class 

room building

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 696,415.01         99% I 100%

H88563129007 3/8/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොල�)න i ¦(බාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,829.20           100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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H88561129008 8/21/2018

WP/PILI/ Dampe Junior School - 

Construction of Open Theatre (stage ii)

178,289.76             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 178,289.76         100% I 100%

H88561129009 3/21/2018

WP/PILI/ Dampe Junior School - 

Balance Work of Open Theatre

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 231,893.91         93% I 100%

H88563129010 4/19/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බංගලාව�ත  i ස-ධාන)ද ෙබෞ-ධ 

.හාරෙ�  ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 449,766.66         90% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88563129011 4/19/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහො)න�තර ද]ණ i dද_ශන ව 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,998.02           100% I 100%

S88561829012 5/25/2018

WP/PILI/Sir John Kothalawala M.V. - 

Supply of Costume for Band

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 299,900.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

S88561829013 5/15/2018

Supply of equipment for agricultural unit 

of selected schools in Kesbewa DS 

Division

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 47,880.00           96% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H88582129014 11/26/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

��ය)දල, O[)ගම රජෙ� ඉඩෙ( �6� ®ඩා 

��ෙය6 ගාEc �ලක=� ®ඩාගාරෙ� වැඩ 

අවස) <3ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො. 91% I 100%පළා� ඉඩ( ෙකොමසා�ස්
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S88561129015 7/17/2018

WP/PILI/ Boralasgamuwa M.V. - 

Construction of outdoor class room

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) -                      0% O 0%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

S88563129016 7/25/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පැලැ)ව�ත වැNෙපොත ස�wR 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 79,050.00           79% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N88563929018 7/25/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා wRදහෙ( 

ව�ාC�ය ��බඳ අවෙබෝධයK ලබා ^ෙ( 

අර�4) ෙපෞරා4ක ¦+ =+ව( සහ 

=-ධස්ථාන දැ�ම ව_ධනය <3ෙ( අර�4) 

වැඩසටහනK පැවැ�nම
145,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 145,000.00         100% I 100%

S88561829019 8/7/2018

WP/PILI/ Boralesgamuwa M.V. - Supply 

of Musical Instruments

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 48,700.00           97% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

S88563129020 9/27/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ��ය)දල මඩපාත i 

dධ_මව_ධනාරාම .හාරස්ථානෙ� නව දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 199,602.50         100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

S88563129021 10/9/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� �6ටා 

ඇ� ඓ�හා=ක මා(ෙC ගෙ)ව�ත  ෙ-වාලෙ� 

�.d( ෙදොර�ව ඉ� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 499,499.70         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

F88563829022 10/12/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොල�)න i ¦(බාරාම .හාරස්ථ 

දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00         100% I 100%
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F88563829023 10/12/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බංගලාව�ත මඩපාත i ස-ධාන)ද 

දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 46% I 100%

F88563829024 2/22/2041

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙබොරලැස්ග�ව i නාග�Kඛාරාම 

.හාරස්ථානෙ� i ධ(මාවාස දහ( පාසල සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 119,772.66         100% I 100%

G88561829025 11/21/2018

WP/PILI/ Sunethradevi Maha Vidyalaya - 

 Supply of a printer and other equipment

34,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 33,235.00           98% I 100%

N88561829026 12/21/2018

Piliyandala Zonal Education Office - 

Supply of office equipment

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,960.00         100% I 100%

A88561130001 1/16/2018

WP/HO/Ambalangoda Siripathi K.V  - 

Roof Repairing of 60x20  building

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 97,176.70           97% I 100%

A88561130002 1/16/2018

WP/HO/Pitipana K.V . - Roof Repairing 

of the main hall  building

30,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 29,988.75           100% I 100%

A88561130003 4/4/2018

WP/HO/ Deepangoda K.V - Repairs to 

80x20 building

20,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 19,937.00           100% I 100%

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88563130004 2/22/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මහක�වාන i ශාසනව_ධනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 199,250.09         100% I 100%

H88561130006 4/9/2018

WP/HO/Meegoda Dharmaraja V. - 

Balance work of pavilion

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 998,139.84         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N88563930008 4/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කලාක�ව) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 35,000.00           100% I 100%

N88563930009 4/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

.යැá යන සංස්කෘ�කාංග සංරKෂණය <3ෙ( 

අර�4) පජාව හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

සඳහා ෙගොK කැටය( කලාව ��බඳ 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 8,000.00             80% I 100%

N88563930010 4/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ළමා සමාජවල ද� දැ�ය) සඳහා 

සංස්කෘ�ක උ�මය)6 ව�නාකම සහ 

ආරKෂණෙ� අවශ�තාවය ��බඳ දැ�ව� වන 

ප�� සංස්කෘ�ක උ�මය) ��බඳ අධ�යන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම
26,250.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 26,250.00           100% I 100%

N88563930011 4/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

.ෙදස්ගත � ෙදමා�ය)ෙJ ද�ව) හා 

භාරක�ව) සඳහා ෙසෙනහසට අ�වැලK Ù 

රසාස්වාදන වැඩසටහනK පැවැ�nම

32,300.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 32,300.00           100% I 100%

N88563930012 4/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ත�ණ පජාව සඳහා අෙC ෙසොx� අනාගෙ� 

ය�ෙව) Ùත රසාස්වාදන හා උපෙ-ශනා�මක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

27,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 27,500.00           100% I 100%
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N88563830013 5/8/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ම�ෙ�ෙගොඩ <+ලෙහේන i 

ජයdමනාරාම .හාරස්ථානෙ� දහ( පාසල සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,540.26           99% I 100%

S88582130014 12/31/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම�ෙතෙගොඩ Oවාස සංá_ණෙ�, රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� පධාන ®ඩාංගනෙ� ෙනQෙබෝ� ®ඩා 

��ෙ� බැ(ම වැ@ �¶� <3ම

264,138.76             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 264,138.76         100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

S88582130015 12/31/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� �නමෙ� ව�ත ®ඩා ��ෙ�, 

ෙවොNෙබෝ� ®ඩා ��ය ඉ� <3ම

480,789.60             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 480,789.60         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

S88563130018 5/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI �ෙගොඩ i Uණරතනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 299,664.00         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H88561130020 5/24/2018

WP/HO/ Maththegoda Vidyadeepa 

Maha Vidyalaya - Interlock paving of 

school premises

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 485,975.44         97% I 100%

S88561830016 5/16/2018

Supply of school equipment for under 

previledge students of selected schools in 

Homagama DS Division 

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 149,977.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

S88561630017 5/16/2018

Supply of sport equipment for selected 

schools in Homagama D.S. Division

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,975.00         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා
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H88582130021 8/28/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කහ+©ව, රජෙ� ඉඩෙ( �6� පග� ®ඩා 

සමාජෙ� ®ඩා මlඩපෙ� ෙ��කාෙ� ඉ�� 

ෙකොටස හා වැ=<N ප-ධ�යK ඉ� <3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 1,455,183.59      97% I 100%

H88582130022 7/15/2018

බප/ෙහෝ/<�ව�+©ව .ෙ/ව_ධන .ද�ාලෙ� 

®ඩා ��ය සංව_ධනය <3ම හා ®ඩා මlඩපයK 

ඉ� <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,999,421.88      100% I 100%

S88561830023 7/13/2018

WP/HO/ Avissawella Janadhipathi V. - 

Supply of Metirials and Equipment for 

Library

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,321.25         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

S88561830025 7/25/2018

Supply of sound systems for schools in 

Homagama Educational Division

400,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 399,250.00         100% I 100%

S88563130026 8/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පාන�ව =�Oවාසාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,954.50           100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

S88563130027 8/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මාග(මන ෛශලතරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 149,976.50         100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

S88563830028 8/30/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බටවල i dගත Uණව_ධන .ෙ�ක 

ෙසේනාසන .හාරස්ථානෙ� ශාසනව_ධන දහ( 

පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,640.00           99% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා
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��ය�
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අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88563130031 10/11/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ම�ෙ�ෙගොඩ බlඩාරනායකDර i 

�යරතනාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 97,751.50           98% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

S88563930032 11/8/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා රස.)දන හා 

කලා හැ<යාව) ව_ධනය <3ෙ( අර�4) Ù 

රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 46,550.00           93% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S88563830034 11/26/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ��පන Dරාණ .හාරස්ථානෙ� i 

ම6)ද දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,803.50           100% I 100%

G88561830035 11/28/2018

WP/HO/Artigala K.V. - Supply of a 

photocopy machine

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 149,400.00         100% I 100%

N88561830036 12/20/2018

WP/HO/ Palagama Siri Parakum V. - 

Supply of a multimedia projector and 

related equipment

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,750.00           100% I 100%

N88561830037 12/20/2018

WP/HO/ Homagama M.V. - Supply of 

furniture

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 298,238.38         99% I 100%

N88561830038 12/24/2018

Homagama Zonal Education Office - 

Supply of two photocopy machine and 

fax machine

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88563131002 3/29/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI වග වැNක)න ජපමාල ෙ-වස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 142,230.00         95% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

S88561131004 6/12/2018

WP/HO/Hanwella Maliyadewa K.V. - 

Development of class room buildings

35,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 34,723.15           99% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88563931005 7/13/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� �තාවක 

ශාසනාරKෂක බල මlඩලයට අය� දහ( පාස� 

U�ව�) සඳහා DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

S88561831006 7/13/2018

WP/HO/ Supply of sound system for 

selected schools in Hanwella Education 

Division

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

H88582131007 11/23/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� 

ඉඩෙ( �6� බැ)@ග(පල ®ඩා ��ය +ළ ]ඩා 

ද�ව)ට අවශ� ෙස�ල( ERල උපකරණ සපයා 

ස.<3ම

282,842.50             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 282,842.50         100% I 100%

S88563831008 7/18/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසය +ල 

Nයාප�ංI ක�අJගල .Kෙෂෝපමාතා ෙ-වස්ථාන 

දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 150,000.00         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

S88561131009 12/31/2018

WP/HO/Puwakpitiya North M.V. - 

Development of main entrance

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 143,238.26         95% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563931010 8/6/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( 

U� DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 200,000.00         100% I 100%

N88563931011 8/16/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Oළධා3) හා පජාවෙJ Ù රසඥතාවය ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) Ù රසාස්වාදන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 43,178.00           58% I 100%

S88563131013 12/12/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මාOKකව�ත i .ජයාරාම .හාරස්ථ 

ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 40,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S88563931014 12/12/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කන(පැ�ල i dමනාරාම .හාරස්ථානය ම¨) 

ආගEක සංස්කෘ�ක පෙබෝධයK ඇ� <3ම 

උෙදසා පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ+ල� 

ගංගාෙරෝහණ මහ ෙපරහැර පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 50,000.00           100% I 100%

S88561631015 12/19/2018

WP/HO/ Ilukowita K.V. - Supply of 

sports equipment

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,858.70           100% I 100%

A88561132001 2/28/2018

WP/CO/Mahamathya V. - Repairing of 

drainage System (Balance Work)

300,335.70             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 300,335.70         100% I 100%

H88561132002 11/14/2018

WP/CO/St. Clares B.V. - Construction of 

a class room to a dental clinic

1,065,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,061,405.10      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88561132004 6/18/2018

WP/CO/ St. Mathew s College - 

Repairing of principa l s office

315,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 269,933.55         86% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N88561132005 3/29/2018

WP/CO/ C.W.W. Kannangara V. - 

Rehabilitation of electricity system

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 165,890.50         83% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N88561932007 4/11/2018

WP/CO/ Kumarauthayam T.V. - 

Promoting school attendance by 

providing learning materials for under 

privilege students

65,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 65,000.00           100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

N88561832008 4/11/2018

WP/CO/ St. Mary s T.M.V. - Supply of 

sound system

145,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 145,000.00         100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

H88561132009 4/26/2018

WP/CO/ Mahamathya V.- Fixing file 

racks for Pre-school unit (WP)

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 500,000.00         100% I 100%

S88561832010 6/5/2018

Supply of equipment for registered Pre - 

Schools in Thimbirigasyaya D.S. Division

90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 89,859.23           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

S88561832011 6/5/2018

WP/CO/ Mahamathya M.V. - Supply of 

Photocopy Machine

110,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 87,400.00           79% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561832012 6/5/2018

WP/CO/ Susamayawardhana M.V. - 

Supply of western music Instruments

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

S88563932013 9/18/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) ෙව�ෙව) අභාවයට 

යන êකඩ ��බඳ පාසාං¨ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N88563932014 6/5/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙපර පාස� ද�ව)ෙJ O_මාණ ]සලතාවය 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ෙපර පාස� 

U�ව�) සඳහා DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 25,000.00           100% I 100%

N88563932015 6/5/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අභාවයට යන ෙ-�ය ජන සංස්කෘ�කාංග ��බඳ 

පාස� ළ�) දැ�ව� <3ෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 100,000.00         100% I 100%

S88561132016 6/11/2018

WP/CO/ Vidyathilaka V. - Construction 

of a small stage

35,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 35,000.00           100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561832018 6/11/2018

WP/ Col/ Sri Saddharmodaya V. - 

Supply of a fax machine

35,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 17,535.20           50% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561832019 9/3/2018

WP/ Col/ Sri Parakramabahu M.V. - 

Supply of a sound system

80,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 80,000.00           100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561832020 6/11/2018

WP/Col/ Kumara Uthayam T.V. - 

Supply of a sound system

35,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 34,370.00           98% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561832021 6/11/2018

WP/Col/Sujatha B.V. - Supply of Sport 

Equipment

70,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 69,949.00           100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561832022 12/5/2018

WP/Col/St. Clare s B.M.V. - Supply of 

Chairs

35,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 32,890.00           94% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561832023 9/3/2018

WP/Col/ S.W.R.D. Bandaranayake V. - 

Supply of a blazers for prefects

35,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 34,500.00           99% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88561832024 7/17/2018

WP/COL/ Rathnawali B.M.V. - Supply 

of music instrument

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 47,400.00           95% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

G88561832025 2/22/2041

WP/CO/ Susamayawardhana M.V. - 

Supply of a duplo machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

H88561133001 5/21/2018

WP/HO/Padukka Siri Piyarathana M.V. - 

 Balance work of 90x25 three storeyed 

building

12,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,681,399.20    89% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563933002 2/28/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

හා අධයාපනය ලබන ද�ව) සඳහා ජන Ù 

ආ¥තව රස.)දන Ù වැඩසටහනK පැවැ�nම

31,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 31,000.00           100% I 100%

H88563133003 7/12/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙ�රගල ]ඩාගල භාවනා  

මධ�ස්ථානෙ� ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා 

^ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 199,521.55         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

S88563133004 7/12/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පාRKක ඉං¨�ය පාර i මහා 

.හාරස්ථානෙ� දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 100,000.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

S88563933006 10/18/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මා6ංගල ෙබෝෙC i සාං2කාරාම 

.හාරස්ථ දහ( පාස� කට¶+ සහ පාRKක 

ශාසනාරKෂක බලමlඩලෙ� කට¶+ සඳහා 

ඡායා �ටප� ය)තයK ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 98,900.00           99% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

H88582133007 8/10/2018

බප/ෙහෝ/ අංග�ව ක4ශ්ඨ .ද�ාලෙ� ®ඩා 

��ෙ� ®ඩා මlඩපෙ� වහලය ඉ� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 494,946.00         99% I 100%

S88582133008 8/10/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� සැහැ�� ප)R ®ඩා සමාජ 

අතර සැහැ�� ප)R �කQ තරගාවNයK 

පැවැ�nම

150,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 150,000.00         100% I 100%

N88563933009 8/21/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කා_යාල Oළධා3) හා පජාව සඳහා bව� nෙ( 

කලාව නE) රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

26,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 26,000.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563933010 8/21/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙබොR Ù 

��බද �Iක�වයK ඇ� ��සK ¦6 <3ෙ( 

අර�4) ෙබොR බැ� Ù වැඩසටහනK පැවැ�nම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 25,000.00           100% I 100%

F88563833011 10/30/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ��යග�ල i ෙසේලවනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� වනරතන දහ( පාසල සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 99,283.00           99% I 100%

S88563133013 12/11/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI +(ෙමෝදර i dමන .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 49,980.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

A88561141001 1/15/2018

WP/KALU/Mahawadduwa K.V. - 

Repairing of library building

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,000,000.00      100% I 100%

H88561141002 4/10/2018

WP/KALU/ Horethuduwa Muslim V. - 

Development works of school

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H88563141003 4/10/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙතොටව�ත ෙකෙස�ව�ත 

ඉනා[�හස) මස්F- ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H88561141004 6/7/2018

WP/KALU/ Panadura Upadya V. - 

Construction of 90x25 three storeyed new 

building

9,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,855,000.00      98% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88582841005 7/26/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙයෞවන හා ®ඩා සමාජ අතර සය  

සාමාFක �කQ තරඟාවNයK පැවැ�nම සහ 

සහභාÙවන කlඩාය( සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම 125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 125,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88584841010 11/19/2018

Supply of equipment for Pre - Schools in 

Panadura Division

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 70,500.00           94% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S88584841011 6/7/2018

Conducting training programme for pre - 

school teachers in Panadura division

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 50,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S88563841007 5/16/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා 

^ම

 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 197,091.00         99% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

S88561641008 5/15/2018

WP/Kalu/ Panadura St. Anthony s 

Balika V. - Supply of sports equipment

25,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 25,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

S88561941009 7/24/2018

Conducting series of seminars for grade 5 

students in Panadura Division

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 75,000.00           50% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88563141012 7/18/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ව�පල i ආ�යර�න දහ( පාසෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 249,930.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561841013 7/18/2018

WP/KALU/St Anthony s Boy s college - 

Supply of equipment for dancing group

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

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

S88561841014 7/18/2018

WP/KALU/ Wadduwa B.V. - Supply of 

equipment for aesthetic unit

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,500.00           100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H88563141016 8/8/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI 6රණ පානRර ස්ව_ණ පඥාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H88563141018 8/8/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ම)ඩාඋ� v(ඩා ෙ-වස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

S88563141020 8/9/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහේන��ල අ� �බාරK v(මා 

ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N88563941022 8/15/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ කලා ]සලතාවය) 

ඉහළ නැංnෙ( අර�4) O_මාණා�මක කලා 

පසංගයK පැවැ�nම

142,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 142,000.00         100% I 100%

S88584841023 8/27/2018

Wadduwa Young Buddhist Association 

Pre-School - Supply of equipment

40,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 34,500.00           86% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88561941024 9/10/2018

Conducting a seminar for O/L students 

of Panadura Division

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 47,205.00           94% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88563941025 9/26/2018

කලා හා සා6ත� Kෙෂේතය dරKkත <3ෙ( 

අර�4) පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� කලාක�ව) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

S88563141026 10/1/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI වැN��ය පානRර අභයක�ණාර�න 

�දN)දාරාම මහා .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 89,105.00           89% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

S88561841027 12/7/2018

Supply of school equipment for under 

privileged students in Panadura Division

75,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 75,000.00           100% I 100%

H88561141028 12/13/2018

WP/Kalu/ Thalpitiya K.V. - Balance 

work of the dilapidated parapet wall 

(Balance work)

1,100,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,077,475.00      98% I 100%

N88561841029 12/21/2018

Panadura Divisional Education Office - 

Supply of a Duplo Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 482,885.00         97% I 100%

A88561142001 6/18/2018

WP/KALU/Katukurunda Dharmapala 

M.V. - Repairing of 70x20 building

1,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,114,902.36      93% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

A88561142002 2/15/2018

WP/KALU/Muslim M.M.V. - Repairing 

of school buildings and colour washing

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 472,619.53         95% I 100%

H88561142004 12/7/2018

WP/KALU/ Kuda Heenatiyangala Siri 

Seewalee V. - Balance work of dancing 

room

1,040,310.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,040,308.66      100% I 100%

H88563142005 6/18/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI වස්ක©ව Kෙෂේතාස)නාරාම මහා 

.හාරස්ථානෙ� i රතනෙජෝ� දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

H88582142007 12/12/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙමොෙරො)+©ව, ච(NDර, රජෙ� ඉඩෙම6 අඩK 

Oමකර ඇ� ෙවොNෙබෝ� ®ඩාංගනෙය6 ඉ�� 

වැ@�¶� <3( =R <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 986,941.20         99% I 100%

S88561142009 9/20/2018

WP/KALU/ Nagoda M.V. - Fixing 

lighting system for Auditorium

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

S88584942010 5/21/2018

Conducting a Pre-Childhood 

development programme in Kalutara 

D.S. Division

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 40,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

S88563142012 5/22/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI �යගම පරව සඳහ( අරණ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 200,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563942013 5/24/2018

කලාක�ව)ෙJ කලා හැ<යාව) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ�, කලාක�ව)ෙJ කලා හැ<යාව) 

ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

85,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 85,000.00           100% I 100%

N88563942014 5/24/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� වැ@6� 

පජාවෙJ සංÙත රසාස්වාදනය +�) මාන=ක 

dවතාවය ඉහළ නැංnෙ( අර�4) dවද( චා�කා 

නE) වැඩසටහනK පැවැ�nම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 45,000.00           100% I 100%

S88563842015 6/1/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 200,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

S88563142016 6/1/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI .හාරස්ථාන වල ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 200,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

S88563142017 6/4/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙපොහ-දර��ල ම6න_ජනාරාමය 

.හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

S88563142018 6/4/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙමොෙරො)+©ව O�ෙකත dධ_මාකර 

.හාරස්ථානෙ� සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

S88563142019 6/4/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI නා)ව i dධ_ශනාරාමය 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563142020 6/4/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI නා)ව ෙපො�ෙහේන =� Oෙ�සාරාම 

.හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

F88563842021 6/5/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙපෞරා4ක ^පාරාම ෙ� .හාරස්ථාන 

දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

S88563142022 6/5/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මහ ෙගෝනව දKßන ෙH�යාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

S88563942008 5/16/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� වැ@6� 

පජාව ෙව�ෙව) සංÙත රසාස්වාදන 

වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S88563142024 7/13/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI Eෙ)�තැ)න <+ලව i 

ජයන)දනාරාම .හාරස්ථානෙ� සංව_ධන 

කට¶+ සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N88563142025 8/6/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�I 

නාෙගොඩ, ÖKí OෙKතන .හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

S88563942029 8/30/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� වැ@6� 

පජාව ෙව�ෙව) සංÙත රස.)දන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 30,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563142030 10/1/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ක�තර උ+ර අෙශෝකාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

S88563142031 10/1/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI මැලෑගම dගත¦(බාරම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම.

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

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

S88563142032 11/30/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙද�ව ගෙ)ව�ත Dරාණ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 450,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N88563943001 3/29/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සා(පධාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) බlඩාරගම 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය 

ලබන දහ( පාස� ද�ව) ෙව�ෙව) ෙපොෙසො) 

බැ� Ù වැඩසටහනK පැවැ�nම 69,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 69,000.00           100% I 100%

S88563143006 5/22/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI .කම�ලා .ද�ායතන ��වෙ) 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

S88584843008 11/19/2018

Supply of equipment for Pre Schools in 

Bandaragama Division

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 75,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S88584843009 6/7/2018

Conducting training programme for pre - 

school teachers in Bandaragama division

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563143002 5/16/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ය�යන �ලමාතා ආරාමය සංව_ධනය 

<3ම

 

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

S88563943003 5/16/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI nදාගම Dරාණ .හාරස්ථානෙ� වා_kක 

ෙපරහැර මංගල�ය 

පැවැ�nම

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

S88561843004 7/31/2018

WP/Hor/ Kamburugoda P.V. - Supply of 

costume for school band

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 90,250.00           90% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N88563943007 6/11/2018

ළමා පරDර උසස් රස .)දනයට Å� කරnෙ( 

අර�4) බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙලක( 

ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා Ù 

රස .)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 60,000.00           100% I 100%

S88563143010 6/20/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ග(ම)�ල i ෛශල ¦(භාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 150,000.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

S88563143011 6/20/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අ�ෙබෝ��ල ]ඩා අ�Kෙගොඩ i 

මෙහේ)දාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 200,000.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

H88563143013 8/6/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ර�Kකන රජමහා .හාර 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 100,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563143014 8/6/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ව�ගම i .d-ධාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 100,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

S88563943015 8/6/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

දහ( පාස� U�ව�) සඳහා දැ�ව� <3ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 189,488.00         95% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N88561843016 12/26/2018

WP/Hor/ Mahabellana P.V. - Supply of a 

photocopy machine and printer

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 104,150.00         69% I 100%

F88561844001 12/12/2018

WP/HOR/Kananwila Sri Sugathapa la 

K.V. - Supply of computer tables and 

chairs

197,708.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 197,708.00         100% I 100%

F88561844002 12/12/2018

WP/HOR/ Alubomulla S. Mahinda M.V. 

- Supply of furniture

299,300.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 299,300.00         100% I 100%

H88561144003 5/22/2018

Horana Divisional Education Office 

(Don pedric M.V.)- Finishes to ground 

floor

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,501,626.99      90% I 100%

N88563944004 2/28/2018

.යැá යන සංස්කෘ�කාංග සංරKෂණය කර 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) ෙහොරණ පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

හා පජාව ෙව�ෙව) පහතරට ග(ම© 

ශා)�ක_මයK පැවැ�nම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U88561144005 3/5/2018

WP/HOR/Hegalla P.V. - Urgent repairs 

of School buildings

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,991,362.37      100% I 100%

N88563944007 6/6/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� සංÙත 

කලා ක�ව)ෙJ කලා හැ<යාව) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) සංÙතාÖමාT නE) කලා 

ක�ව) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

260,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 260,000.00         100% I 100%

S88584844008 6/7/2018

Supply of learning metirials for Pre 

Schools in Horana Division

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 75,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S88584844009 6/7/2018

Conducting training programme for pre - 

school teachers in Horana division

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 50,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S88563944012 7/26/2018

ෙහොරණ කලාෙකෙත6 අධ�ාපනය ලබන ත�ණ 

නාට�ක�ව) ඇග�ම හා එg) ¦6� නාට� 

කලා ක�ව)ෙJ නාට� පද_ශණය <3ම, ත�ණ 

නාට� h�Y)ට ජා�ක මQටෙ( නාට� O_මාණ 

සඳහා සහභාÙnමට අවස්ථාවK ලබා ^ෙ( 

අර�4) ස්වරංග යාතා නE) නාට� 
500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00         100% I 100%

N88563844013 8/16/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙමොරගහෙහේන, E�ලෑව i dධ_මා 

�.�න දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 49,599.38           99% I 100%

S88563944014 12/4/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( 

පාස� U�ව�) සඳහා දහ( U� උපහාර 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

650,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 650,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

ව�ාපෘ�  
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�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88563844015 10/12/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI වෑවල ඉ=පතනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ඉ=පතන දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 49,599.38           99% I 100%

N88561144017 11/7/2018

WP/Hor/ Thakshila M.V. - Proposed 

ceiling for three storeyed building

342,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 260,718.60         76% I 100%

S88561844018 12/4/2018

Horana Zonal Education office - Printing 

machines and other electrical appliances 

to planning division

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 98,900.00           99% I 100%

H88563144019 11/26/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI 616 ඒ ඕ.�යගල අගෙබෝ  

.හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

S88563944020 12/3/2018

පජාව රස.)දනයට Å� කරnෙ( අර�4) 

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� සා6ත� 

රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 50,000.00           100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N88563944022 12/19/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව  

සා6ත� ෙවත නැ�� කරnෙ( අර�4) 

සර�ච)ද ජයෙකො@ ස(භාවනා සා6ත� 

මෙහෝ�සවය පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 494,300.00         99% I 100%

S88563844023 12/28/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ඕ.�යාගල i ස-ධ_මාරාම දහ( 

පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 47,600.00           95% I 100%

පා.ෙ� - ෙහොරණ
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බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563844024 12/28/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ]�ක පඥාන)ද දහ( පාසල සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 39,480.00           99% I 100%

S88563844025 12/28/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙපො]�.ට i ෙ_වත දහ( පාසල 

සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 49,882.00           100% I 100%

S88563844026 12/28/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බ�.ට i dධ_මාරාම දහ( පාසල 

සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 39,480.00           99% I 100%

N88563945002 5/24/2018

උසස් රස.)දනයට  Å� කරnම හා ආධ�ා�Eක 

සංව_ධනය අර�� කර ගOE) මRරාවල 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව) ෙව�ෙව) සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 70,000.00           100% I 100%

N88563945003 5/24/2018

පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග හා  කලා ��ප 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) මRරාවල පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව ඒ ��බදව දැ�ව� 

<3ෙ( සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK හා පද_ශනයK 

පැවැ�nම 70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 70,000.00           100% I 100%

S88563945004 6/20/2018

පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� යන සංස්කෘ�කාංග 

සංරKෂණය හා පව_ධනය <3ෙ( අර�4) 

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වරකාෙගොඩ ග� ෙලන රජමහා .හාරෙ� උRවC 

ෙපරහැර පැවැ�nම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 30,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

S88563945005 7/13/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ග�ෙලන රජමහා .හාරස්ථානය 

ආ¥තව පව�ව� ලබන .යැá යන 

සංස්කෘ�කාංගය) නගා =�nෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E
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S88561845006 8/2/2018

WP/Hor/ Bellapitiya K.V. - Supply of 

equipment for special education unit

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,650.00           100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

H88563145007 11/13/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i Dන� Kෙෂේතාරාම .හාරස්ථානෙ� i 

Uණරතන දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 100,000.00         100% I 100%

N88561145008 12/19/2018

WP/Hor/ Geekiyanakanda T.V. - New 

Construction of 48x40 three storeyed 

building (Stage I)

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 260,718.60         13% I 100%

H88563145009 11/26/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මංගල=�Dර i .ජය මංගලාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 49,370.00           99% I 100%

S88563945010 12/12/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම.

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

S88561645011 12/20/2018

WP/HOR/ Remuna M.V. - Supply of 

sports equipment

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 99,895.00           100% I 100%

N88582145012 12/23/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කර)නාෙගොඩ රජෙ� ඉඩෙ( �6� ෙට(ෙපෝ 

ව�ත ®ඩා ��ෙය6 ඉ�� වැඩ අවස) <3ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 600,000.00         100% I 100%

පා.ෙ� - මRරාවල
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H88561146001 5/24/2018

WP/HOR/ Pahala Naragala Sri 

Sarananda P.V. - Balance work of 40x25 

two storeyed building - Stage II

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,846,463.02      77% I 100%

N88563946002 2/22/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සා(පදාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) wල�=ංහල 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව) හා පජාව සහභාÙ කර ගOE) 

ෙපොෙසො) බැ� Ù පසංගයK පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 100,000.00         100% I 100%

N88563946003 2/22/2018

දහ( Uණධ_ම වN) ෙහ¦ ද� පරDරK ¦6 

<3ෙ( අර�4) wල�=ංහල පාෙ-hය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) හා පජාව 

ෙව�ෙව) ආධ�ා�Eක සංව_ධන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 18,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 18,000.00           100% I 100%

N88563946004 2/22/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන දEළ පාස�වල ද�ව) උසස් 

රස .)දනයට Å� කරnෙ( අර�4) දEළ Ù 

රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

32,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 32,000.00           100% I 100%

H88561146005 5/23/2018

WP/HOR/ Mahagama P.V. - 

Construction of toilet unit

600,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 445,005.60         74% I 100%

S88563946006 6/20/2018

පජාව උසස් රස .)දනයට Å� කරnෙ( 

අර�4) wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� පජාව හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

ෙව�ෙව) රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 40,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

S88563846007 6/25/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා Dස්තකාල ෙපො� 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 100,000.00         100% I 100%
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N88563146008 10/30/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අමරෙගදර i ෙබෝ ම� .හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 49,855.00           100% I 100%

S88563146010 10/30/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පරෙගොඩ i ශාඛ=ංහාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 49,700.00           99% I 100%

S88563946011 8/21/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( 

U� උපහාර වැඩසටහනK පැවැ�nම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 250,000.00         100% I 100%

F88563846013 11/28/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i ධ_මපාල .හාරෙ� ෙබෝතෙ�ගම 

දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 99,724.50           100% I 100%

H88563146014 12/11/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ��යල i dධ_මාරාමය .හාරස්ථානය 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 100,000.00         100% I 100%

S88563946015 12/18/2018

ෙ-වE�ත Dරාණ .හාරස්ථානය ම¨) 

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ආගEක සංස්කෘ�ක පෙබෝධයK ඇ� <3ම 

උෙදසා පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ+ල� 

උRවC ෙපරහැර පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 100,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

S88561847003 5/24/2018

WP/Kalu/Thudugala Wimalasara K.V. - 

Supply of a Speaker System

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 50,000.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88582847004 6/12/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,895.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

S88563147001 6/18/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI 809 ෙතwවන නැෙගන6ර වසෙ( �6� 

Nයාප�ංI අරCපලක)ද i ��+මා� අ(මා) 

ෙකෝ.ෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,930.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S88563147002 6/18/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI 807 f ෙව�ලත වසෙ( �6� 

ර)නගල ��+මා� අ(ම) ෙකෝ.ෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම  සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,700.00           99% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S88563847005 7/13/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI කඳනෙගොඩ i ෙසෝමාෙලෝක දහ( 

පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 35,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

S88563147006 7/13/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ව©ගම i dද_ශනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධන කට¶+ 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,295.25           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

S88563147007 7/13/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙබො�වල i dෙබෝ රාජාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,905.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H88563147008 7/17/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ඉd�Dර i සංඝරාජ මහා 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,960.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88584847009 9/14/2018

Supply equipment for playing compound 

of Bombuwala Sri Subodhi Pre-School

50,000.00               අමා.ෙ�. 84% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H88582147010 12/5/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක 800 බට6ර ගාම Oලධා3 වසමට අය� 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� %Fන ව�ත ෙපොR ®ඩා ��ය 

වැ@ �¶� <3ම

1,500,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 1,428,209.87      95% I 100%

S88563947011 12/27/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 200,000.00         100% I 100%

A88561148001 1/15/2018

WP/KALU/Halawakanda P.V. - 

Materials supplies to temporary shades

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%

A88561148002 1/15/2018

WP/KALU/Beruwala R.C.K.V. - 

Repairing of school buildings

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,906,546.52      95% I 100%

H88561148003 3/15/2018

Beruwala Divisional Education Office - 

Balance work of new building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,821,380.91      76% I 100%

N88561848004 3/23/2018

WP/KALU/ Aluthgama Sangamiththa 

B.M.V. - Supply of a photocopy machine 

and equipment

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 79,350.00           79% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙදොඩංෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88561148006 3/23/2018

WP/KALU/ Duwegoda P.V. - 

Development of entrance road

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 98,779.72           99% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H88582148007 4/2/2018

බප/ක�/ පාදාෙගොඩ මහා .ද�ාලෙ� ®ඩා ��ය 

වටා දැ� වැට ඉ� <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 182,797.82         91% I 100%

N88563848008 4/4/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI හලවක)ද ]dමතලාරාම .හාරස්ථ 

=� න)ද =� දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H88563148009 4/4/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI හ�කඳ.ල i dද_ශනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

N88536948011 4/6/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙයෞවන සමාජ සාමාFකg) සඳහා 

නායක�ව DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 200,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N88563948012 12/12/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කලාක�ව) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H88561148013 12/7/2018

WP/KALU/ Payagala Hindu V. - Balance 

work of 90x25 two storeyed building with 

auditorium

3,946,320.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,946,317.23      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88561148014 12/7/2018

WP/KALU/ Halawakanda P.V. - 

Construction of toilets

803,732.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 550,837.77         69% I 100%

S88561948015 11/19/2018

Programme to pay tribute to teachers in 

Kalutara Education Zone

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 190,067.50         95% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

S88563148016 7/13/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ]මාරක)ද මJෙගෝන i 

Fෙ))දාරාම .හාරස්ථානෙ� සංව_ධන කට¶+ 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N88563848017 8/21/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ඉ)දෙජෝත�ාරාම .හාරස්ථානෙ� 

යෙසෝදරා දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

N88563848018 9/10/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI හ�කද.ල පයාගල i ධ_මපාල 

ෙයෝගාශමෙ� i පඥාÂර දහ( පාසල සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

S88563148019 10/1/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI වලතර i ෙම�තාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

S88563848020 12/13/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI කලායතන සඳහා භාlඩ ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 150,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563948021 12/18/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

වලතර, ෙo�වල පරමරමcය Dරාණ .හාරය 

ම¨) ආගEක සංස්කෘ�ක පෙබෝධයK ඇ� <3ම 

උෙදසා පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග ඇ+ල� 

ෙපරහැරK පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

S88561848022 12/20/2018

WP/Kalu/ Beruwala Gnanissara M.V. 

(Primary section) - Supply of a 

photocopy machine

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 150,000.00         100% I 100%

H88563149002 2/16/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI න[)+©ව, අ��ග(ෙගොඩ i �ල 

.d-ධාරාම .හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

A88561149003 2/15/2018

WP/MATU/Andawala K.V. - Repairing 

of school buildings

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 494,881.00         99% I 100%

N88563949004 5/3/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සා(පදාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) ම+ගම පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව සහභාÙ කර 

ගOE) ෙපොෙසො) බැ� Ù පසංගයK පැවැ�nම

360,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 360,500.00         100% I 100%

H88561149005 3/21/2018

Matugama Zonal Education Office - 

Converting Cafeteria building to a 

records room

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,711,916.00      86% I 100%

G88561849006 9/14/2018

WP/MATU/ Yatadola K.V. - Supply of a 

Multimedia Projector

59,500.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 59,500.00           100% I 100%

පා.ෙ� - ම+ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88563949007 4/10/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( 

පාස� U�ව�) සඳහා දහ( U� DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

49,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 49,000.00           100% I 100%

N88563849008 4/10/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා Dස්තකාල ෙපො� 

ලබා ^ම

19,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 19,000.00           100% I 100%

S88563149014 6/1/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ඇ+ල��දNගම ජයෙබෝ  

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,910.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

S88563149015 6/1/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI යටෙදොල .ෙ�කාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 49,990.15           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

S88582949016 5/30/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� �කQ 

®ඩාව පව_ධනය සඳහා ®ඩා සමාජ අතර �කQ 

3රතා තරගාවNයK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 100,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

S88582849017 5/30/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 49,915.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

S88561649018 5/30/2018

WP/MATU/Walagedara M.V. - Supply 

of sports equipment

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 50,000.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88563849019 6/5/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i අභයරාජ .හාරස්ථානෙ� i dගත 

.මල දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 98,200.00           98% I 100%

S88563849010 8/21/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI 794 ෙහොරවල ගාම Oළධා3 වසෙ( 

ෙහොරවල ෛශලෙසේකරාරාම .හාරස්ථාන දහ( 

පාසලට උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,300.00           99% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S88563149011 5/16/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ආන)ද¨� .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා ^ම

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

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S88563149012 5/16/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI 804 පා)�ය ෙවෝග)ව�ත ඉහල 

ෙකොටස ම+ගම �6� i ��+මා� අ(මා) 

ෙකෝ.ල සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 50,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N88563949020 8/29/2018

දහ( Uණධ_ම වN) ෙහ¦ ද� පරDරK ¦6 

<3ෙ( අර�4) ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� දහ( පාස� hෂ� නායකg) සඳහා 

රස .)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

43,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 43,500.00           100% I 100%

N88563949021 8/29/2018

ළමා පරDර උසස් රස.)දනයට Å� කරnෙ( 

අර�4) ම+ගම පාෙ-�ය ෙලක( 

ෙකොQඨාසෙ� .ෙශේෂ අවශ�තා ස6ත ද�ව) 

සඳහා Ù රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

28,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 28,500.00           100% I 100%

S88563949022 6/20/2018

.යැá යන සංස්කෘ�කාංග පව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� පජාව හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

ස(බ)ධ කර ගOE) දහඅටස)O 

ශා)�ක_මයK පැවැ�nම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 30,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ම+ගම
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S88563149023 7/13/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොළහැකඩ න[�+©ව 

පණස�Kඛාරාමය .හාරස්ථානෙ� සංව_ධන 

කට¶+ සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 49,148.00           98% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N88563849024 7/25/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI නාර.ල i අභයරාජ .හාරස්ථානෙ� i 

dගත.මල දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 46,300.00           93% I 100%

N88563849026 7/25/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ආදාවල i මංගලාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ආදාවල i ධ(මෙසේන දහ( පාසල  සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 49,191.55           98% I 100%

N88563949027 11/14/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( U� 

DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

213,580.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 213,580.00         100% I 100%

G88561849029 9/14/2018

Mathugama Zonal Education office - 

Supply of a colour printer

68,885.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 68,885.00           100% I 100%

S88561149030 9/20/2018

WP/MATU/ Narawila P.V. - Minor 

Repairs and outdoor constructions

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 498,712.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

G88561849031 11/7/2018

WP/MATU/Halwala Kannangara M.V. - 

Supply of a multimedia projector

125,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 59,500.00           48% I 100%
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��ය�

�ල� 
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S88563149033 11/26/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහොරවල, වැNපැ)න i ආන)ද¨� 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,981.00           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

S88563949034 12/5/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙජ�ෂ්ඨ 

Dරවැ=ය) සඳහා රස.)දන වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 100,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

S88563949035 12/7/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාල�ය 

Oලධා3)ෙJ උසස් රස.)දනය උෙදසා 

E¶�රස නE) සා6ත� පසංගයK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 100,000.00         100% I 100%

N88563149036 12/12/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI 796 ඒ, අ��ග(ෙගොඩ වසෙ( 

ෙකොස්ගහක)ද ව�ත 90 ෙකොටස �6� ප��O 

අ(මා) ෙකෝ.� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත ආධාර ලබා^ම. 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 24,712.60           99% I 100%

N88563149037 12/12/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI 804 පා)�ය ගාම Oළධා3 වසෙ( 

පා)�යව�ත ��+මා� අ(මා) ෙකෝ.ල 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම. 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 22,600.00           90% I 100%

U88561149038 12/20/2018

WP/Matu/ Katugahahena K.V. - 

Repairing of 110x20 building (Balance 

Work)

425,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 418,896.00         99% I 100%

N88561149039 12/20/2018

WP/MATU/ Bopitiya K.V. - Balance 

work of retaining wall

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 249,032.00         100% I 100%
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N88561849040 12/21/2018

Mathugama Zonal Education Office - 

Supply of a computer and related 

equipment and multimedia projector

166,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 165,670.50         100% I 100%

N88561849042 12/24/2018

WP/Matu/ Yatadola K.V. - Supply of a 

photocopy machine

88,650.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 88,650.00           100% I 100%

U88561150001 2/15/2018

WP/MATU/Rathmale K.V. - 

Development of entrance road

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 999,606.00         100% I 100%

F88563850002 3/8/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i Dෂ්පාරාම .හාරස්ථාන =� dමන 

දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 99,916.00           100% I 100%

H88563150003 8/29/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ගෙ�ව�ත, අගලව�ත i ��+මා� 

අ(ම) ෙකෝ.� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 99,200.00           99% I 100%

N88563950005 5/24/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

හා අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා ජන Ù 

රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

140,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 140,000.00         100% I 100%

S88563950006 6/4/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

උසස් රස.)දනයට Å� කරnෙ( අර�4) 

සංÙත රස .)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 100,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා
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N88582950004 5/14/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙයෞවන ®ඩා උෙළල සඳහා පදKක( හා 

]සලාන ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 25,000.00           100% I 100%

S88563850007 7/13/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මහක�පහන i ස-ධාන)ද දහ( 

පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 15,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

S88563150010 8/16/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI සාදාෙගොඩ, �ගහතැ)න =� ස(wR 

.හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 99,070.00           99% I 100%

H88582150012 8/31/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� ය�යන ෙවොNෙබෝ� ®ඩා 

��ෙ� ඉ�� වැ@ �¶� <3( =R <3ම

770,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 770,000.00         100% I 100%

N88582950013 8/31/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�, 

�ල�යන ෙෆෝකස් ෙයෞවන සමාජය සමග 

ඒකාබ-ධව, ෙයෞවන ෙයෞවOය) සඳහා එK�න 

නායක�ව DÅ� කඳ[රK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 30,000.00           100% I 100%

S88563150014 11/26/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI හ�ඕ.ට අගලව�ත i අÖනවාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 49,920.00           100% I 100%

S88563950015 12/18/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා අධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 200,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88582850016 12/26/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 97,350.00           97% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

G88561851001 11/28/2018

Supply of a desktop computer, laptop 

computer, printer, multimedia projector 

and other equipment to Dodampapitiya 

P.V.

356,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

G88561851002 9/14/2018

WP/MATU/ Dodampapitiya P.V. - 

Supply of photocopy machine and other 

equipment

177,300.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 177,300.00         100% I 100%

N88582951003 3/29/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ)ත_ ෙයෞවන සමාජ පාෙ-�ය ®ඩා උෙළල 

සඳහා අවශ� ]සලාන ලබා ^ම

87,925.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 87,925.00           100% I 100%

G88561851004 11/28/2018

WP/MATU/ Pannila K.V. - Supply of a 

photocopy machine

88,650.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 88,650.00           100% I 100%

N88563951005 4/10/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ළමා 

පරDර උසස් රස.)දනයට Å� කරnෙ( 

අර�4) අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා 

dභා.ත Ù රස .)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

58,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 58,000.00           100% I 100%

N88563951006 6/6/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සා(පදාgක කලාව) 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) වල�ලා.ට 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව සහභාÙ 

කර ගOE) ෙපොෙසො) බැ� Ù පසංගයK 

පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 100,000.00         100% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88582851007 12/26/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 199,935.15         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N88563951008 6/1/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� දහ( 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ දැ�ම ආක�ප 

]සලතා ව_ධනය <3ම සඳහා DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

82,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 82,000.00           100% I 100%

S88536951009 5/31/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ත�ණ ත�4ය) සඳහා .ෙ-ශ භාෂා DÅ� 

පාඨමාලාවK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 98,250.00           98% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

S88561951010 7/16/2018

Conducting special training programme 

for Grade 5 students in Walallawita 

Education Division

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 100,000.00         100% I 100%

N88563151012 7/25/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI වැNපැ)න i dන)දාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,560.00           99% I 100%

N88563151013 7/25/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ය¨රල =�Oෙ�සාරාම Dරාණ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 50,000.00           100% I 100%

S88563151016 8/16/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පහළ ෙහෙවස්ස, ෙ�ව�ත ධ_මරාජ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,840.00           100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563151018 8/16/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙනෙහ�ෙහේන, පහළ ෙහෙවස්ස i 

අÖනවාරාම .හාරස්ථානෙ� සංඝාවාස 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 50,000.00           100% I 100%

S88563151019 8/16/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i d.d-ධාරාම Dරාණ .හාරස්ථානෙ� 

i dධ_ම දහ( පාසෙ� දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 300,000.00         100% I 100%

S88563151020 8/16/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පහළ ෙහෙවස්ස, =� ෙඛ�තාරාම මහා 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,560.00           99% I 100%

S88563151021 8/21/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙබNඅ�තෙහේන, පැලව�ත ධ(ම 

Ù�කා ආරණ� ෙසේනාසන ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 50,000.00           100% I 100%

N88563851022 8/21/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI �ගහතැ)න, සම¨ව�ත, i dමංගල 

දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 100,000.00         100% I 100%

S88561151023 8/23/2018

Walallawita Divisional Education Office - 

 Repairing of office building and toilet 

system

275,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 204,894.00         75% I 100%

G88561851024 11/28/2018

WP/Matu/Iththapana Sri Saranankara 

P.V. - Supply of a multimedia projector

59,500.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 59,500.00           100% I 100%
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��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88536951025 10/16/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

%<යා .ර6ත ත�ණ ත�4ය) සඳහා =[�න 

නායක�ව DÅ� ෙයො[) කඳ[රK පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 500,000.00         100% I 100%

H88561151026 10/19/2018

WP/MATU/ Moragala Siri Sunanda P.V. 

- Supply of drinking water facility

40,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 39,879.00           100% I 100%

G88561851027 11/7/2018

WP/Matu/ Pareigama M.V. - Supply of a 

photocopy machine

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 88,650.00           59% I 100%

N88561851028 11/15/2018

WP/Matu/ Bothalawa K.V. - Supply of a 

harmonium

50,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 50,000.00           100% I 100%

H88563151029 11/26/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙන�ව පාර, 4 ක�ව i ෙබෝ ×ජාරාම 

මහ .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,560.00           99% I 100%

H88582151030 11/28/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQටාසෙ� අංක 

843 පහළ ෙහෙවස්ස උ+ර ගාම Oලධා3 වසෙ( 

රජයට අය� පැර4 පාස� µEෙ� �6� ®ඩා 

��ය වැ@ �¶� <3ම

245,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 245,000.00         100% I 100%

S88563951031 12/27/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 200,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88582151032 12/17/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අංක 

843/ඒ, පහළ ෙහෙවස්ස, උ+ර ගාම Oලධා3 

වසෙ(, ගෙමKක)ද රජෙ� ඉඩෙ( �6� ®ඩා 

��ය වැ@ �¶� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 500,000.00         100% I 100%

H88563152001 8/9/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පහළ ෙහෙවස්ස, I�ත .ෙ�කාරාම 

.හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 50,000.00           100% I 100%

H88563152002 8/9/2018

පාN)ද�වර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙඩ�<�ව�ත ලෑ)ස්ෙKC ෙකොටෙසේ 

Nයාප�ංI i ��+මා�ය(ම)  ෙකෝ.� 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 49,890.00           100% I 100%

H88563152003 8/9/2018

පාN)ද�වර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ඩැ�á� ව�ත, ෙබ�ලන ෙකොටස 

ප��O අ(මා) ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

H88563152004 8/9/2018

පාN)ද�වර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මUර, බRරNය, i ගංගාරාම Dරාණ 

.හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,920.00           100% I 100%

H88563152005 8/9/2018

පාN)ද�වර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

Nයාප�ංI 839-A, මUර බට6ර i ෙගෞතම 

.හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,980.00           100% I 100%

H88563152006 8/9/2018

පාN)ද�වර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI Eදලන, බRරNය Dරාණ i ගංගාරාම 

.හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 199,970.00         100% I 100%

පා.ෙ� - පාN)ද�වර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88563152009 8/9/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  ෙමොෙහොම� ව+යාය ,ග¨ලඟ 

ෙකොටෙසේ , කතරගම ෙ-වාල ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

H88563152010 8/9/2018

පාN)ද�වර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙමොර��ය, Eදලන Fනාරාම  

.හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

H88563152011 8/9/2018

පාN)ද�වර  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ල�පxර ,බRරNය I�ත ගෙ�  

ධ_මායතන ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

H88561152012 3/21/2018

WP/MATU/ Bollunna P.V. - 

Construction of a fence

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,905.00           100% I 100%

S88582852013 12/26/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 200,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

S88561952015 4/2/2018

WP/MATU/ Kamburawala M.V. - 

Exhibition on skills and talents of 

students

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

S88536952016 5/31/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ත�ණ ත�4ය) සඳහා .ෙ-ශ භාෂා DÅ� 

පාඨමාලාවK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88563852017 6/5/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI n�ය බlඩාර i මංගලාරාම 

.හාරස්ථානෙ� i n�යබlඩාර දහ( පාසල 

සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 49,952.00           100% I 100%

S88563152014 8/9/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI 835 � ල�පRර නැෙගන6ර 

I�තගෙ�� භාවනා මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88563152018 11/29/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙමොර��ය i ම6)දාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 200,000.00         100% I 100%

N88563952020 7/20/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පාස� හා දහ( පාස� ළ�)ෙJ 

ෙසෞ)ද_යා�මක හැ<යාව) ව_ධනය සඳහා 

නාට� වැඩ��වK පැවැ�nම

78,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 78,000.00           100% I 100%

N88563952021 7/20/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)ෙJ ෙසෞ)ද_යා�මක 

රසඥතාවය ව_ධනය <3ෙ( අර�4) Ù රස 

.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

62,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 62,000.00           100% I 100%

N88563152022 7/25/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මාෙහේනව�ත,ඌරාෙපොල .ෙ�කාරාම 

=�මාතා ෙසනdෙන6 ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර -                      0% Q 0%

H88582152024 8/14/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

836/H ගාම Oලධා3 වසෙ( ව�ලකැ�ය, රජෙ� 

ඉඩෙ( �6� අෙ²ෙගොඩ ®ඩා ��ය වැ@ �¶� 

<3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         10% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88563152026 10/3/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i ෙමෞNමංගල ඟංගාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3මට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 199,030.00         100% I 100%

S88563152027 11/29/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙබ�ලන i ධ_මපාල ��ෙවෙ) 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 199,960.00         100% I 100%

S88582952029 10/9/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ අතර රංF� ෙසෝමවංස 

අÖෙයෝගතා ]සලාන සැහැ�� ප)R �කQ 

තරඟාවNයK පැවැ�nම

90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 90,000.00           100% I 100%

H88563152031 11/26/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI හැ@ග�ල ජනපදය බටෙගොඩ.ල 

ග�+)ෙදොල i අÖනවාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 49,990.00           100% I 100%

N88582152032 12/12/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

841B බටෙගොඩ.ල ගාම නාළධා3 ෙකොQඨාසෙ� 

රජෙ� ඉඩෙ( �6� �Kෙහේන මහජන ®ඩා ��ය 

වැ@�¶� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 500,000.00         100% I 100%

S88563952033 12/13/2018

පාN)ද�වර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය) සඳහා ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

H88582153001 4/18/2018

ක�තර, E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාශෙ� ග�පාත, රජෙ� ඉඩෙම6  

ෙවොNෙබෝ� ®ඩා ��යK ඉ� <3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,500,000.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88584953003 5/21/2018

Conducting a seminar for Pre - schoo l 

teachers in Millaniya D.S. Division

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 29,966.50           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

S88561153004 12/19/2018

WP/Hor/ Yatawara Sri Gnana Wimala 

K.V. - Repairing of building with 

aesthetic unit

811,705.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 811,704.50         100% I 100%

S88584853005 11/19/2018

Supply of equipment for Pre - Schools in 

Millaniya Division

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 74,925.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S88584853006 6/7/2018

Conducting training programme for pre - 

school teachers in Millaniya division

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 49,985.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

G88561853002 10/30/2018

WP/HOR/ Weniwelpitiya K.V. - Supply 

of a photocopy machine and other 

accessories

150,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 148,050.00         99% I 100%

N88563953007 12/5/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

d.ෙශේ  හැ<යාව) දැK� කලා ක�ව) 

ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 200,000.00         100% I 100%

H88582153008 11/30/2018

ක�තර, E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� ග�පාත, රජෙ� ඉඩෙම6 

ෙවොNෙබෝ� ®ඩා ��ෙය6 ඉ�� ෙකොටස ඉ� 

<3ම

700,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 696,170.00         99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S88563153009 11/26/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI N64යාව මහක�පහන i ×ජා 

ග�ෙල) .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 50,000.00           100% I 100%

N88563854001 4/6/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 499,926.36         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H88563154002 4/19/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දඹර DÅවල i ගංගා�ලක 

.හාරස්ථානෙ� i ගංගා�ලක දහ( පාසෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 98,650.00           99% I 100%

N88563954003 5/24/2018

ෙ-�ය සංස්කෘ�කාංග පව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� පජාව ස(බ)ධ කර ගOE) n� 

නාට� DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

45,000.00               අමා.ෙ�. 67% I 100%

N88563954004 5/24/2018

.යැá යන කලා h�ප පව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� පජාව ස(බ)ධ කර ගOE) 

මහ�වර ¶ගෙය6 .හාරාරාම ආ¥ත Iත කලාව 

��බඳ ගෙ�ෂනා�මක වැඩසටහනK පැවැ�nම 41,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 41,000.00           100% I 100%

N88563954005 10/18/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) ෙව�ෙව) 

මහගමෙසේකර සහ ඔÅෙJ කලා භා.තය ��බඳව 

රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 50,000.00           100% I 100%

S88563954006 6/19/2018

ආගEක උ�සව හා බැR� සංස්කෘ�කාංග 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) ඉං¨�ය පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පව�වන ෙපොෙසො) 

කලාපයට සමගා�ව සංස්කෘ�ක හා ආගEක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 150,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ඉං¨�ය
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 
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ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 
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()*+මා

S88563954007 7/19/2018

.යැá යන සංස්කෘ�කාංග සංරKෂණය කර 

අනාගත පරDරට දායාද <3ෙ( අර�4) ඉං¨�ය 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) ෙව�ෙව) êකඩ 

සංද_ශනයK පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 100,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S88563954008 6/19/2018

.යැá යන සංස්කෘ�කාංග dරKෂණය කර 

අනාගත පරDරට දායාද <3ෙ( අර�4) ඉං¨�ය 

පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පජාව හා 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) ෙව�ෙව) ගරායK 

ශා)�ක_මයK පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 100,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N88561154009 8/7/2018

WP/HOR/ Raigam (LD) Tamil V. - 

Supply of electricity for two Teacher 

quarters

91,500.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 91,401.31           100% I 100%

H88563154010 10/30/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI රgග(ව�ත පහළ ෙකොටෙස6 i 

��+මා� අ(ම) ෙ-වාලෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 99,967.95           100% I 100%

S88582963002 3/7/2018

ග(පහ �ස්*K සය සාමාFක සැහැ�� ප)R �වා 

රාr �කQ තරගාවNයK පැවැ�nම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 400,000.00         100% I 100%

N88563963004 9/12/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� දහ( පාස� U�ව�) සඳහා 

දහ( U� DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

237,900.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 224,500.00         94% I 100%

H88582163005 12/7/2018

ග(පහ =�මාෙවෝ බlඩාරනායක ®ඩාංගනෙ�, 

®ඩාගාරය ෙදපස නැර�( ෙ��කාෙ� ඉ�� වැඩ 

=R <3ම

1,285,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,284,999.65      100% I 100%
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��ය�
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N88561863006 12/20/2018

Negambo Zonal Education Office - 

Supply of office furniture

700,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 700,000.00         100% I 100%

N88561863007 12/24/2018

Supply of school equipment for selected 

schools in Negombo Education Zone

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,000,000.00      100% I 100%

S88582964002 3/7/2018

ෙකොළඹ �ස්*K පnනය)ෙJ මලල ®ඩා සංගමය 

හා ඒකාබ-ධව පnනය)ෙJ මලල ®ඩා 

තරගාවNය පැවැ�nම

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

N88561864003 4/6/2018

Supply of school equipment for under 

priviledged students in selected  schools 

from Colombo Zone

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 499,905.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

S88561864005 5/22/2018

Supply of school equipment for under 

priviledged students in selected schools of 

Piliyandala Education Zone

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 199,640.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

S88561864006 10/11/2018

Supply of photocopy machines for 

selected schools in Colombo Zone 

360,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 360,000.00         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

N88582965002 4/11/2018

කඹ ඇ^ෙ( ®ඩාව පචNත <3ම සඳහා ක�තර 

�ස්*K DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

143,800.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 134,855.00         94% I 100%
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S88561965003 8/15/2018

One Day Mobile Service Programme On 

Education Of Kaluthara District

1,306,735.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,306,735.00      100% I 100%

S88561965005 4/2/2018

Conducting New year festival for social 

cohesion - Mathugama Zone

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 250,000.00         100% I 100%

S88584865006 5/24/2018

Supply of Band equipment for Pre 

Schools in Horana Education Zone

125,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ -                      0% O 0%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

S88561965007 5/24/2018

Programme to pay tribute to teachers in 

Kalutara Education Zone

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 61,328.40           61% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

N88582965009 10/29/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� �ස්*K ®ඩා Oලධා3, ®ඩා 

DÅ�ක�ව) හා ®ඩා Oලධා3) සඳහා ඉහළ 

උ)නතාංශ DÅ�ව ��බඳ න�ායා�මක හා 

පාෙයෝ¨ක වැඩ��වK පැවැ�nම

294,600.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 293,385.00         100% I 100%

S88561965010 6/18/2018

Programme on improving Grade 5 

scholarship exam results in mathugama 

education zone

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 198,020.00         99% I 100%

S88563965011 9/20/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙ�ඛකg) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

අමා.ෙ�.
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S88561965012 8/15/2018

Capacity development programme of 

principals, ISAS and office staff - 

Mathugama Education Zone

893,265.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 852,860.00         95% I 100%

N88582965013 12/3/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� අ[�R 17) පහළ පාප)R 

®ඩක ®@කාව) ෙතෝරා ගැTෙ( DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 199,765.00         100% I 100%

N88561865015 12/21/2018

Supply of Band equipment for selected 

schools in Kalutara Zone

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 999,185.00         100% I 100%

N88561865016 12/21/2018

Supply of Band equipment for selected 

schools in Horana Zone 

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,000,000.00      100% I 100%

N88561865017 12/21/2018

Supply of Band equipment for selected 

schools in Matugama Zone

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,000,000.00      100% I 100%

S88561962001 4/25/2018

Providing workshop equipment and 

safety clothing including Aprons, T-

Shirts, boots etc for trainees under 

"Suraksha" - Western Province

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,982,350.00      99% I 100%

S88582962002 1/29/2018

70 වන Oදහස් සම�ව ෙව�ෙව) i ලංකා 

පාපැ� ස(ෙ(ලනයට අ�බ-ධ ෆ්ලgංn� පාපැ� 

සමාජය සමඟ ඒකාබ-ධව පාපැ� සවා�යK 

සං.ධානය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 300,000.00         100% I 100%
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��ය�
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S88582962003 7/20/2018

බස්නා6ර පළා� ®ඩා අර�දල ශK�ම� <3ම 

සඳහා දායක�වය ලබා ^ම - 2018

2,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00      100% I 100%

K88561362004 2/22/2018

Workshop on Formulating Education 

Statute for Western Province

690,436.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 514,344.44         74% I 100%

A88563162005 12/18/2018

බස්නා6ර පළා� ෙසෞ)ද_ය OෙKතනෙ� 

කා_යාල සංá_ණය වා¶ ස�කරණය <3ම

974,000.00             අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ)ද_ය 

OෙKතනය 974,000.00         100% I 100%

A88563162006 2/28/2018

බස්නා6ර පළා� ෙසෞ)ද_ය OෙKතනෙ� ජල 

සැප¶( ප-ධ�ය  වැ@�¶� <3ම

489,664.91             අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ)ද_ය 

OෙKතනය 489,664.91         100% I 100%

A88561162007 5/2/2018

Ape pasala Ape dathin Surakimu  

Programme (Stage 01)

44,050,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 44,050,000.00    100% I 100%

N88561162008 11/7/2018

Ape pasala Ape dathin Surakimu  

Programme (Stage 02)

56,150,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 56,150,000.00    100% I 100%

S88563962010 12/18/2018

බස්නා6ර පළා� කලා උෙළල පැවැ�nම

3,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,000,000.00      100% I 100%
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N88563962011 2/28/2018

කලාක�ව) ඇග�ෙ( බස්නා6ර පළා� 

වැඩසටහන

2,500,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,314,167.00      93% I 100%

N88563962013 12/7/2018

බස්නා6ර පළා� Oෙ�දන වැඩ��ව හා 

තරගාවNය පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 287,305.00         96% I 100%

N88563962014 2/28/2018

ආâOක නාට�ක�ව)  සදහා  බස්නා6ර පළා� 

ෙක� නාට� තරගාවNය හා නාට� උෙළල 

පැවැ�nම

1,500,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,353,521.79      90% I 100%

N88563962015 4/6/2018

සංස්කෘ�ක Oළධා3)ෙJ ධා�තා සංව_ධනය 

සදහා පහdක( සැප�ම

1,350,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,350,000.00      100% I 100%

N88563962018 12/18/2018

ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය ව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) පජාව හා ද�ව) ෙව�ෙව) නාට� හා 

කාව� රස.)දන වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,005,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,004,470.00      100% I 100%

N88563962019 12/18/2018

ෙසෞ)ද_යා�මක රසඥතාවය ව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) පජාව හා ද�ව) ෙව�ෙව) 

ෙසෞ)ද_යය පදන( කරග� නාට� පද_ශනය

995,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 952,450.00         96% I 100%

N88563962020 10/19/2018

බස්නා6ර පළා�  පාසැ� ද�ව) ෙව�ෙව) ළමා 

]සලතා ව_ධන වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,026,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,026,000.00      100% I 100%
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N88563962021 9/27/2018

බස්නා6ර පළා� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) 

ෙව�ෙව) මා�ය ව)දනා ආධ�ා�Eක සංව_ධන 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

44,000.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 43,830.00           100% I 100%

N88582862028 12/20/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ®ඩක ®@කාව)ෙJ ®ඩා 

]සලතාව ඉහළ නැංnෙ( අර�4) Nයාප�ංI 

ෙයෞවන හා ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

1,051,345.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N88582862029 12/20/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ®ඩක ®@කාව)ෙJ ®ඩා 

]සලතාව ඉහළ නැංnෙ( අර�4) Nයාප�ංI 

ෙයෞවන හා ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

712,970.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 712,970.00         100% I 100%

N88582862030 12/20/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ®ඩක ®@කාව)ෙJ ®ඩා 

]සලතාව ඉහළ නැංnෙ( අර�4) Nයාප�ංI 

ෙයෞවන හා ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා භාlඩ හා 

උපකරණ ලබා ^ම

702,310.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 702,310.00         100% I 100%

S88582862032 3/29/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ®ඩා DÅ� මධ�ස්ථාන ස+ 

උස පැTෙ(, �� පැTෙ(, F(නාස්�K, කරාෙ� 

ෙමQට Eල^ ගැTම හා අ��වැ@යා <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,485,000.00      74% I 100%

N88582962033 12/11/2018

බස්නා6ර පලා� ®ඩක ®@කාව)ෙJ ]සලතා 

ව_ධනය සඳහා DÅ� වැඩසටහ) හා ®ඩා 

තරගාවN පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                      0% O 0%

N88582862034 3/7/2018

බස්නා6ර පලාෙ� ®ඩා Oලධා3)ෙJ කා_යාල 

සඳහා අවශ� කා_යාල උපකරණ ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      100% I 100%

අමා.ෙ�.
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N88582962036 3/22/2018

බස්නා6ර පලාෙ� �í ®ඩා උපෙ-ශකය) සඳහා 

DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම - 2018

130,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 129,760.00         100% I 100%

G88525162037 3/26/2018

බස්නා6ර පළා� ෙතොර+� තාKෂණ ස(ප� 

සංව_ධන ආයතනෙ� ෙසේවා කට¶+ පව_ධනය 

සඳහා ප�ගණක හා උපාංග Eල^ ගැTම

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

ෙතොර+� 

තාKෂණ 

ස(ප� 

සංව_ධන 

ආයතනය 5,000,000.00      100% I 100%

N88525762038 11/13/2018

බස්නා6ර පලා� ෙතොර+� තාKෂණ ස(ප� 

සංව_ධන අ කා�ෙය6 ෙසේවාලාÞ ආක_ෂණය 

සඳහා ආපනශාලාෙව6 පහdක( වැ@ �¶� <3ම 

සහ නnකරණය <3ම

555,475.00             අමා.ෙ�.

ෙතොර+� 

තාKෂණ 

ස(ප� 

සංව_ධන 

ආයතනය 555,475.00         100% I 100%

N88525762039 3/26/2018

බස්නා6ර පලා� ෙතොර+� තාKෂණ අ කා�ෙ� 

ෙමෙහ¶( කට¶+ සඳහා ෙතොර+� සහ 

ස)Oෙ�දන තාKෂණය හx)වා ^ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

ෙතොර+� 

තාKෂණ 

ස(ප� 

සංව_ධන 

ආයතනය 3,000,000.00      100% I 100%

N88563962040 4/6/2018

සා(පදාgක ආගEක උ�සව හා බැx� 

සංස්කෘ�කාංග පව_ධනය <3ෙ( අර�4) 

w-ධරශ්E ෙවසK මංගල�ය හා ස(බ)ධn 

ෙවසK උ�සවය සැම3ම

2,950,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,950,000.00      100% I 100%

S88563962041 7/18/2018

ආâOක Iත h�Y)ෙJ ]සලතාවය) නැංnෙ( 

අර�4) Iත තරගාවNයK පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 300,000.00         100% I 100%

F88561862044 4/16/2018

Contribution to school furniture supply 

project for western province

17,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 17,000,000.00    100% I 100%
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S88563962043 4/19/2018

බස්නා6ර පලාෙ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සහ 

පජාවෙJ කලා ]සලතාවය) හා රසාස්වාදන 

හැ<යාව) ඉහළ නැං.ෙ( අර�4) සා6ත� හා 

සංÙත රස.)දන වැඩසටහනK පැවැ�.ම

200,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 200,000.00         100% I 100%

A88563162050 12/18/2018

බස්නා6ර පළා� ෙසෞ)ද_ය OෙKතනෙ� 

ප�ෙදෝ� ප-ධ�ෙ� ප�සංස්කරණ කට¶+ =R 

<3ම

516,000.00             අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ)ද_ය 

OෙKතනය 464,400.00         90% I 100%

S88561962051 5/24/2018

Development of vocational skills for 

sustainable livelihood - Western Province

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 2,000,000.00      100% I 100%

A88563162052 11/19/2018

බස්නා6ර පළා� ෙසෞ)ද_ය OෙKතනෙ� 

අත�වශ� ෙගොඩනැ¨N අ��වැ@යා <3ම

1,145,456.21          අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ)ද_ය 

OෙKතනය 1,145,456.21      100% I 100%

N88582962053 12/21/2018

බස්නා6ර පළා� ®ඩා උපහාර උෙළල 

2016/2017 පැවැ�nම

13,360,116.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 13,205,000.00    99% I 100%

S88582962047 12/31/2018

2018 ජා�ක මහා ®ඩා උෙළල Oෙයෝජනය 

කරන, බස්නා6ර පළාෙ� ®ඩක ®@කාව) 

සඳහා ෙපර DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,822,970.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,528,489.00      84% I 100%

S88582962048 9/20/2018

2018 ජා�ක මහා ®ඩා උෙළල Oෙයෝජනය <3ම 

සඳහා, බස්නා6ර පළාෙ� ®ඩක ®@කාව) 

ෙතෝරා ගැTෙ(  තරඟාවN පැවැ�nම

211,604.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 211,064.00         100% I 100%
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S88582962049 5/14/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ අතර 

කායව_ධන 3රතාවNයK පැවැ�nම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00      100% I 100%

S88582862054 12/31/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ®ඩා DÅ� මධ�ස්ථාන සඳහා 

අවශ� ®ඩා භාlඩ හා උපකරණ ලබා ^ම

1,914,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

K88561962055 8/29/2018

Special project to Improve mathematics 

and science performance - Mathugama 

Education Zone

1,996,300.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,996,300.00      100% I 100%

S88582862056 9/12/2018

බස්නා6ර පලාෙ� දKෂතා දKවන ®ඩක 

®@කාව) සඳහා සප�+ හා ගම)ම� ලබා ^ම

5,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,000,000.00      100% I 100%

K88561962057 9/27/2018

Motivation programme for teachers 

based on performance appraisal and 

confidence - Kalutara District 

2,209,350.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,522,073.50      69% I 100%

N88563962059 9/26/2018

බස්නා6ර පළා� ද�ව)ෙJ කළා හැ<යා 

නැංnෙ( අර�4) ෙලෝක ළමා �නයට සමගා�ව 

i ලංකා Uව) .RN සංස්ථාව සමඟ රටට �ෙපන 

ම� නE) dභා.ත ළමා Ù පසංගයK පැවැ�nම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 386,350.00         97% I 100%

S88582962060 12/24/2018

44 වන ජා�ක මහා ®ඩා උෙළල සඳහා 

සහභාÙවන බස්නා6ර පලාෙ� Oලධා3) සඳහා 

Oල ඇx( හා Oල කබා ලබා ^ම

172,060.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 172,060.00         100% I 100%

අමා.ෙ�.
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N88582962061 11/13/2018

බස්නා6ර පලාෙ� කරාෙ� ®ඩාෙ� Oයැ1 =�න 

®ඩක ®@කාව) සඳහා කරාෙ� DÅ� 

වැඩ��වK හා කරාෙ� 3රතා තරගාවNයK 

පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 494,930.84         99% I 100%

N88525762062 11/14/2018

බස්නා6ර පළාෙ� අ© ආදාය(ලාÞ ද�ව) 

ෙතොර+� තාKෂණ දැ�E) ස.බල ගැ)nම 

සඳහා DÅ� පාඨමාලාවK පැවැ�nම - අ�යර II

444,525.00             අමා.ෙ�.

ෙතොර+� 

තාKෂණ 

ස(ප� 

සංව_ධන 

ආයතනය 444,525.00         100% I 100%

S88563162063 12/27/2018

i ලංකා ජා�ක Ùෙ� O_මාතෘ අසහාය කලා 

h�Y ආන)ද සමරෙකෝ) 33)ට උපහාරයK 

දKවE) එ+මාෙJ ���වK ඉ� <3ම.

750,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 310,000.00         41% I 100%

K88561962064 11/27/2018

Improvement of aggregate performance 

level of the Ministry Staff

721,500.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 721,500.00         100% I 100%

S88563162065 12/27/2018

බස්නා6ර පළා� ෙසෞ)ද_ය OෙKතනෙ� 

අ�රංග ශාලාෙ� නnකරණ කට¶+ =R <3ම

1,683,000.00          අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ)ද_ය 

OෙKතනය 1,683,000.00      100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

S88584862066 12/4/2018

Training of pre-school teachers for First-

Aid and child protection - western 

province

789,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 650,000.00         82% I 100%

N88582862067 12/3/2018

ජනා ප� ර) ]සලාන ෙවොNෙබෝ� තරඟාවNය -

 2018 අවස) තරඟය සඳහා dRdක( ලබාග� 

®ඩකg) සඳහා ®ඩා පාවහ) ලබා ^ම

450,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 426,000.00         95% I 100%
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N84561805300 10/10/2018

බප/ග( ෙබෝ�Kග�ව මහා .ද�ාලයට ප�ගණක 

උපාංග සහ ඡායා �ටප� ය)තයK ලබා^ම

310,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 269,700.00         87% I 100%

U84561106300 10/10/2018

බප/ග( දඩග�ව ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 486,857.43         97% I 100%

U84561127300 10/10/2018

බප/�� ශා)ත ෙජෝ) මහා .ද�ාලෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) -                      0% O 0%

U84561152300 10/10/2018

බප/ම+ ෙබො��)න පා..ද�ාලෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය සහ ෙස�ල( ERල සංව_ධනය

855,200.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 847,986.00         99% I 100%

N83561101001 4/9/2018

WP/MINU/Nawana M.V.- Balance work 

of 120*30 three storey building

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,795,474.59      97% I 100%

N83561101002 12/28/2018

WP/MINU/Gnanodaya M.M.V.- 

Balance work of 90*30 three storey 

building 

7,680,200.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,680,176.21      100% I 100%

N83561101003 12/26/2018

WP/MINU/Godigamuwa M.V.- Balance 

work of 70*25 two storey building

4,657,270.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,657,268.15      100% I 100%
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N83561101004 11/27/2018

Balance work of Divulapitiya Divisional 

Education Office Building

11,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,992,559.67    100% I 100%

N83561101005 4/9/2018

WP/MINU/Badalgama Saranathissa 

K.V.- Balance work of 70*25 two storey 

building

1,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,564,920.23      98% I 100%

N83561102001 5/3/2018

WP/NG/ Udammita Dr. Kulasinghe MV 

- Balance work of 120X30 three storied 

building (Stage 5)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,998,608.49      100% I 100%

N83561102002 4/10/2018

Katana Divisional Education Office - 

Completion of balance work of 30X18 

single storied building

2,100,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,815,280.88      86% I 100%

N83561102003 4/10/2018

WP/NG Mariya Rajini Secondary V. - 

Balance work of 110X30 three storied 

building

7,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,497,933.07      100% I 100%

N83561102004 12/31/2018

WP/NG/ Jeyaraj Fernandopulle M.V. - 

Construction of 110X25 three storied 

building

24,448,785.00        අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561102005 4/10/2018

WP/NG Andiambalama M.V. - 

Construction of 110X30 three storied 

building with auditorium (Stage 1)

25,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 25,000,000.00    100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561102006 12/26/2018

WP/NG Kandawala St. Josephe s J.S.V - 

Construction of 110X30 three storied 

building with auditorium

33,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 33,000,000.00    100% I 100%

N83561102007 4/10/2018

WP/NG/ Heenatiyana Dhammaloka 

M.V. -Completion of balance work of 

120X25 three storied building

22,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 21,999,028.15    100% I 100%

N83561103001 4/10/2018

WP/NG Pallansena R.C.P.V. - Balance 

work of 90X25 three-storied building 

(Stage 4)

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,513,418.15      94% I 100%

N83561103002 4/10/2018

WP/NG Pitipana St.Mary s M.V. - 

Balancework of 90X25 two storied 

building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,988,313.89      100% I 100%

N83561103003 4/10/2018

WP/NG Vidyalankara M.V. - 

Balancework of 50X40 two-storied 

building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,987,857.60      100% I 100%

N83561103004 5/3/2018

WP/NG/ Al Falah MV - Balance work of 

120X30 three storied building(Stage -7)

11,610,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 11,606,126.19    100% I 100%

N83561103005 4/10/2018

WP/NG/ Kattuwa St. Francis Sales K.V. - 

 Balance work of 30X20 building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,880,320.87      94% I 100%
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N83561103006 4/10/2018

Negombo Zonal Education Office - 

Balance work of office building

13,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 12,969,925.88    100% I 100%

N83561104001 4/9/2018

WP/MINU/Yatiyana R.C.K.V.- Balance 

work of 110*35 three storey building

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,984,058.89      100% I 100%

N83561104002 12/19/2018

WP/MINU/Ganihimulla P.V.- Balance 

work of 70x25 two storey building

7,900,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,877,182.18      100% I 100%

N83561104003 12/26/2018

WP/MINU/Hormpella Seelawimala 

M.V.- Balance work of 40*20 

Multipurpose building   

1,950,900.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,950,881.19      100% I 100%

N83561104005 4/9/2018

WP/MINU/Udugampola P.V.- Balance 

work of 70*25 three storey building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,994,565.80      100% I 100%

N83561104006 12/26/2018

WP/MINU/Watinapaha R.C.K.V.- 

Balance work of 90*25 two storey 

building

1,530,600.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,530,591.95      100% I 100%

N83561104007 4/10/2018

WP/MINU/Galoluwa Muslim K.V.- 

Balance work of 90x25 three storey 

building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,981,659.78      99% I 100%
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N83561104009 12/5/2018

WP/MINU/ Yatiyana R.C.K.V. - 

Balance work of first floor of 110x35 

three storeyed building

1,650,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,643,601.30      100% I 100%

N83561104010 12/7/2018

WP/MINU/ Regie Ranathunga Science 

College - Balance work of 90x30 three 

storeyed building

4,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561104011 12/19/2018

WP/Minu/ Regie Ranathunga Science 

College - Balance work of 90x30 three 

storeyed building (Stage II)

1,100,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,099,647.00      100% I 100%

N83561105001 11/27/2018

Balance work of Meerigama Divisional 

Education Office building

18,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 17,953,011.56    100% I 100%

N83561105002 4/9/2018

WP/MINU/Kureekotuwa K.V.- Balance 

work of 70*25 two storey building

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,999,717.70      100% I 100%

N83561105003 5/3/2018

WP/MINU/Halugama Dharmapala P.V.- 

Balance work 70*25 two storey building

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,875,494.83      98% I 100%

N83561105004 4/9/2018

WP/MINU/Pasyala P.V.- Balance work 

of 90*25 three storey building

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,933,213.51      99% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561105005 12/26/2018

WP/MINU/Kaleliya P.V.- Balance work 

of 70*25 two storey building

1,946,100.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,946,022.90      100% I 100%

N83561106001 12/26/2018

WP/GM/Alawala M.V.- Balance work of 

    70X25 three storey building  - stage 2

4,851,870.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,851,861.74      100% I 100%

N83561106002 12/26/2018

WP/GM/Al-Ashar M.M.V.- Balance 

    work of 160X30 building - stage 4

10,434,150.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,434,140.27    100% I 100%

N83561106003 5/16/2018

WP/GM/Sangabodhi M.M.V.- Balance 

work of Main Hall with Pavilion - stage 1 

    

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,991,171.64      100% I 100%

N83561106004 5/17/2018

WP/GM/Udugahawalpola K.V.- 

Finishing work of 40x20 Laboratory 

    building

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 792,493.55         99% I 100%

N83561106005 12/7/2018

WP/GM/Ellakkala M.V.- Balance work 

    of 130x30 three storey building - stage 2

7,110,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,106,217.94      100% I 100%

N83561107001 11/27/2018

WP/GM/Bandarawatta Parakrama M.V.- 

 Balance work of 160x25 three storey 

    building - Stage 3

19,250,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 19,170,359.44    100% I 100%
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N83561107003 12/6/2018

WP/GM/Thakshila M.V.- Balance work 

    of 70x25 three storey building - stage 4

3,800,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,761,260.64      99% I 100%

N83561107005 12/26/2018

WP/GM/Bulugahagoda Sri Vijaya M.V.- 

Balance work of 110x25 two storey 

    building - stage 2

6,943,510.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,938,799.09      100% I 100%

N83561107006 11/27/2018

WP/GM/Gothami K.V.- Completion 

    work of 120x30 four storey building

12,800,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 12,140,517.17    95% I 100%

N83561107007 4/10/2018

WP/GM/Horagolla Sri Lanka P.V.- 

Balance work of  Laibrary building with 

    out-door stage

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 398,344.76         100% I 100%

N83561107008 4/10/2018

WP/GM/Kiridivita Gamunu K.V.- 

Balance work of 40x20 Laboratory 

    building

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 186,902.06         93% I 100%

N83561107009 5/17/2018

WP/GM/Amunugoda Kumaradasa K.V.- 

Balance work of 60x25 two storey 

    building - stage 2

3,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561107010 12/19/2018

WP/GM/ Thakshila M.V. - Balance work 

of 70x25 three storeyed building - Stage 5

1,350,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,264,697.78      94% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561107011 12/26/2018

WP/GM/ Bandarawatta Parakrama 

M.V.- Balance work of 160X25 three 

storeyed building (Stage 4)

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 706,656.75         88% I 100%

N83561107012 12/26/2018

WP/GM/ Thakshila M.V.- Balance 

repairing work of 90X25 building

552,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 482,549.03         87% I 100%

N83561107013 12/26/2018

WP/GM/ Madduma Bandara M.V.- 

Construction of boundary wall

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,903.75         100% I 100%

N83561108001 4/10/2018

WP/NG Narangodapaluwa M.V. - 

Balancework of 70X25 two-storied 

building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,313,970.92      86% I 100%

N83561108002 4/10/2018

WP/NG Gonsalves M.V. - Balancework 

of 132X60 two storied building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,999,623.96      100% I 100%

N83561108003 4/10/2018

WP/NG Batagama Dharmashoka M.V. -  

 Balance work of 20X25 building 

1,800,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,799,672.85      100% I 100%

N83561108004 4/10/2018

WP/NG Kudahapola Junior Secondary 

V. - Balance work of 100X20 single 

storied building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,993,239.50      100% I 100%
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N83561109002 11/27/2018

WP/Kel/ Wattala Nayakakanda Balika 

P.V. - Balancework of 100X25 building 

6,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,675,535.27      87% I 100%

N83561109003 5/14/2018

WP/Kel/Wattala Roman CatholicTamil 

V - Balance work of 36X25 three storied 

building 

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,494,814.52      100% I 100%

N83561109004 4/10/2018

WP/Kel St. Anne s B.M.V. - Completion 

of balance work of 36X30 three storied 

building 

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,745,402.43      94% I 100%

N83561110001 5/3/2018

WP/Kel Kadawatha M.M.V. - 

Completion of balance work of 110X25 

three storied building

7,250,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,233,255.98      100% I 100%

N83561110002 5/3/2018

WP/Kel/ Helena Wijewardane M.V.  - 

Completion of balance work of  building 

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 231,446.20         93% I 100%

N83561110003 10/3/2018

WP/Kela Kirillawala M.M.V. - Essential 

Repairs to school buildings & structures

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,969,896.88      98% I 100%

N83561110004 10/11/2018

WP/KELA/ S.K.K. Sooriyarachchi M.V. 

- Paving interlock and reparing pavilion

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,499,708.93      100% I 100%
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N83561111001 12/28/2018

WP/GM/Kirindiwela Sangamiththa B.V.- 

Balance work of 120X35 four storey 

    building - stage 2

24,158,160.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 24,083,109.79    100% I 100%

N83561111002 12/26/2018

WP/GM/Dompe M.V.- Balance work of 

    90X25 three storey building - stage 2

14,352,870.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 14,351,677.40    100% I 100%

N83561111003 11/27/2018

WP/GM/Ovitigama P.V.- Comp letion 

    work of 50X25 two storey building 

3,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,580,816.33      99% I 100%

N83561111004 11/27/2018

WP/GM/Dangalla M.V.- Completion 

    work of main hall

6,300,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,290,791.93      100% I 100%

N83561111005 12/7/2018

WP/GM/Meryland K.V.- Balance work 

    of Office room

2,330,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,327,268.79      100% I 100%

N83561111006 12/4/2018

WP/GM/ Padmawathie M.M.V., 

Dekatana - Construction of 130x30 three 

storeyed building with auditorium (Stage 

III)

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,998,933.34      100% I 100%

N83561111007 12/7/2018

WP/GM/ Dangalla M.V. - Construction 

of a retaining wall adjacent to main hall

350,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 349,703.55         100% I 100%
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N83561111008 12/13/2018

WP/GM/ Padmawathie M.M.V. , 

Dekatana - Construction of 130x30 three 

storeyed building with auditorium (Stage 

IV)

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,498,712.27      100% I 100%

N83561111009 12/31/2018

WP/GM/ Ovitigama Bodhiraja M.V.- 

Construction of boundary wall

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,499,172.30      100% I 100%

N83561111010 12/26/2018

WP/GM/ Ovitigama P.V.- Repairing of 

80X20 building

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 299,682.50         100% I 100%

N83561111011 12/26/2018

WP/GM/ Kirindiwela Jinananda V- 

Repairing of 80X20 buiding

1,450,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,449,236.71      100% I 100%

N83561111012 12/26/2018

WP/GM/ Kirindiwela M.M.V. - 

Modernization of school premises

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 698,120.90         100% I 100%

N83561111013 12/26/2018

WP/GM/ Palpita K.V.- Development of 

80X20 building and stage

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 799,097.43         100% I 100%

N83561112001 11/27/2018

WP/Kel Bollagala M.V. - Completion of 

Balance work of 90X25  building 

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,875,488.50      96% I 100%
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N83561112002 5/3/2018

WP/Kel Yatihena K.V. - Balance work of 

90X25  building 

5,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,342,408.71      79% I 100%

N83561112003 4/10/2018

WP/Kel D.A. Rajapakshe M.V.  - 

Balance work of 100X25 three storied 

building 

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,830,872.64      98% I 100%

N83561112004 5/3/2018

WP/Kel  Heiyanthuduwa Sangamiththa 

M.V.  - Balance work of 70X25 three 

storied building 

6,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,499,985.32      100% I 100%

N83561112005 4/10/2018

WP/Kel/Biyagama M.M.V.  - 

Completion of balance work of 90X25 

three storied building 

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,000,000.00      100% I 100%

N83561112006 10/11/2018

WP/Kela/ Mahamaya Balika V. - Paving 

interlock

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,499,742.24      100% I 100%

N83561113001 4/10/2018

WP/Kel/ Peliyagode R.C.P.V.  - Balance 

work of 100X25  building 

8,000,000.00          අමා.ෙ�. 99% I 100%

N83561113002 5/3/2018

WP/Kel/ Hunupitiya Bandaranayake 

M.V.  - Balance work of 70X25  building 

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,806,473.76      96% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N83561113003 4/10/2018

WP/Kel Hunupitiya Zahira MV  - 

Completion of balance work  of 68X25 

three storied building 

6,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,078,187.28      98% I 100%

N83561113004 4/10/2018

WP/Kel Hunupitiya Zahira M.V.  - 

Balance work of 90X25 three storied 

building 

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,652,546.22      96% I 100%

N83561113005 4/10/2018

WP/Kel/ Al Mubarak P.V.  - Balance 

work of 120X30  building 

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,793,629.26      97% I 100%

N83561113006 4/10/2018

WP/Kel/ President s V. - Balance work of 

three storied building 

24,750,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 22,249,999.99    90% I 100%

N83561121001 4/10/2018

WP/COL/Mahawatta St.Anthony s 

T.M.V- Balance work  of 90x25   three 

        storied building

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,888,905.26      98% I 100%

N83561121002 4/10/2018

WP/COL/ St.Anne s Girls  M.V - Balance 

        work  of  44x32   three storied building 

4,300,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,028,681.48      94% I 100%

N83561121003 4/10/2018

WP/COL/ Sir Razik Fareed Muslim B.V - 

Balance work  of 110x25 three storied 

    building

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,414,584.54      97% I 100%
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N83561121004 11/27/2018

WP/COL/ T.B.Jaya Zahira V- Balance 

        work  of 70x25   three storied building 

10,400,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,182,501.93    98% I 100%

N83561121005 11/27/2018

WP/COL/St.Anthony s Boys M.V- 

Balance work  of 90x25   three storied 

        building 

9,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,564,041.83      100% I 100%

N83561121006 4/10/2018

WP/COL/Fathima Muslim B .V- 

Construction of three storied building( 

        stage 01) 

16,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 14,927,827.89    93% I 100%

N83561122001 12/31/2018

WP/JAYA/Kudabuthgamuwa 

Dharmapala M.V-  Balance work  of 

        90x25   three storied building 

8,959,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,958,976.66      100% I 100%

N83561122002 12/31/2018

WP/JAYA/ Sedawatta Siddhartha 

Central College - Development of the 

        Play Ground 

37,283,673.30        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 37,283,673.30    100% I 100%

N83561122003 12/21/2018

WP/JAYA/Somadevi B.V., 

Kudabuthgamuwa - Balance work of 

110x25 three storied building

15,903,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 15,902,972.34    100% I 100%

N83561123001 12/21/2018

WP/JAYA/Samudradevi B.V- Balance 

        work  of 90x30 three storied building 

13,425,000.00        අමා.ෙ�. 100% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561123005 12/28/2018

WP/JAYA/President Primary School -  

Balance work  of 90x25 three storied 

        building

12,731,870.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 12,731,865.58    100% I 100%

N83561123006 11/5/2018

WP/JAYA/Sirihanda  V  -  Balance work  

    of 90x25   three storied building

9,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,000,000.00      100% I 100%

N83561123007 12/31/2018

WP/JAYA/Sri Jayawardenapura Maha 

    Vidyalaya- Balance work of the pavilion 

9,418,812.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,418,811.28      100% I 100%

N83561123008 4/10/2018

WP/JAYA/Janadhipathi B.V. -  Balance 

        work  of three storied building    

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,998,645.12      100% I 100%

N83561123009 4/10/2018

Wp/JAYA/Ananda Balika Maha 

    vidyalaya-Balance work of retaining wall 

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,999,944.80      100% I 100%

N83561123010 12/28/2018

WP/JAYA/Ananda B.M.V.- 

Construction of retaining wall of the play 

    ground 

4,835,510.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,835,507.92      100% I 100%

N83561123011 11/14/2018

WP/JAYA Janadhipathi Balika V. 

Completion of balance work of 90X25 

three storeyed building 

3,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,200,000.00      100% I 100%
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N83561123012 11/14/2018

WP/JAYA Sirihada V. – Completion of 

balance work of 90X25 three storeyed 

Building 

2,700,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,604,700.08      96% I 100%

N83561123013 12/31/2018

WP/JAYA President’s Primary School – 

Completion of balance work of 90X25 

three storeyed building  

2,894,240.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,894,236.17      100% I 100%

N83561124001 12/31/2018

Construction of a four storey building 

for Jayawardenapura zonal education 

office

17,928,150.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 17,928,149.19    100% I 100%

N83561124002 11/21/2018

WP/JAYA/Malambe  Boys Model School 

    -  Balance work  of 90*25  building 

9,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561124003 12/31/2018

WP/JAYA/Kothalawala M.V -  Balance 

    work  of 90*25 three storied building 

8,476,042.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,476,041.25      100% I 100%

N83561124004 4/10/2018

WP/JAYA/Munidasa Kumarathunga .V -  

  Completion  of Balance work  of   70x25  

         building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,000,000.00      100% I 100%

N83561124005 12/19/2018

WP/JAYA/Ihala Bomiriya K.V -  

Balance work of 90x25 three storeyed 

    building

8,900,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,853,060.18      99% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561124006 4/10/2018

WP/JAYA/Subodhee K.V -  Completion  

    of Balance work  of 30x20 building 

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 985,670.71         99% I 100%

N83561124007 12/31/2018

WP/JAYA/Lankasabha Junior School -  

Completion of Balance work  of 30x20  

        building 

2,724,138.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,724,137.60      100% I 100%

N83561124008 4/10/2018

WP/JAYA/Lankasabha Junior School -  

Completion of Balance work  of 25x21  

        building

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,500,000.00      100% I 100%

N83561124009 12/31/2018

WP/JAYA/Siri Sumanathissa Primary 

School -  Completion of Balance work  of 

        30x25  building 

3,146,545.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,146,544.39      100% I 100%

N83561124010 4/10/2018

WP/JAYA/Philip Thilakawardhana M.V  

- Completion of  Balance work  of 80x20  

        building 

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,498,736.00      100% I 100%

N83561124011 4/10/2018

WP/JAyA/ Sri Rahula Maha Vidyala- 

construction of Easthetic stuydy Building 

         

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,985,892.97      99% I 100%

N83561124012 12/31/2018

WP/JAYA/ Malabe Boys Model School - 

Balance work of auditorium

5,636,070.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,636,069.41      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N83561124013 12/19/2018

WP/JAYA/ Sri Rahula Balika M.V. - 

Balance work of 90x25 three storeyed 

building

3,320,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,318,450.84      100% I 100%

N83561124014 7/9/2018

Construction of a four storeyed building 

for Jayawardanapura Zonal Education 

Office - Stage II

19,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 19,000,000.00    100% I 100%

N83582125001 12/31/2018

නා.)න මහරගම �6�( තටාකෙ� ඉ�� වැඩ 

Oම <3ම

4,305,840.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,790,431.37      88% I 100%

N83582125002 12/31/2018

මහරගම ෙපො�ව�ත ®ඩා පාසල ඉ�<3ම හා 

ෙ)වා=කාගාරය ඉ� <3ම - අ�යර 1

49,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 48,362,325.40    99% I 100%

N83561125003 11/23/2018

WP/JAYA/Wijayagosha .V. -  Balance 

        work  of 50x25 building 

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,956,750.00      100% I 100%

N83561125004 12/21/2018

WP/JAYA/Vidyakara B.V. -  Balance 

        work  of new building 

1,955,700.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,955,688.73      100% I 100%

N83561125005 11/21/2018

WP/JAYA/Vidyadana M.V-  Balance 

    work  of 70x25   three storied building

11,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,972,922.91    100% I 100%
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N83561125006 12/21/2018

WP/JAYA /Presidents college - Balance 

    work of 70x25 three storied buildings 

9,968,006.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,968,005.26      100% I 100%

N83561125007 11/23/2018

WP/JAYA/Maharagama M.M.V- 

    Renovation of the Auditorium

25,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 24,316,073.22    97% I 100%

N83561125008 12/31/2018

Wp/JAYA/Madiwela Rahula M.V-  

        Construction of  four storied building 

123,000,000.00      අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 122,202,976.54  99% I 100%

N83561125009 12/19/2018

Wp/JAYA/Madiwela Rahula M.V-  

        Construction of  swimming pool

30,500,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 30,428,910.53    100% I 100%

N83561125010 12/31/2018

WP/JAYA/Kottawa Dharmapala M.V- 

        Construction of  the Auditorium 

43,540,981.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 43,540,981.00    100% I 100%

N83561125011 12/31/2018

Wp/JAYA/Kottawa North Dharmapala 

Vidyalaya - Construction of four storied 

    building with the pavilion (stage 1)

23,795,420.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 23,795,417.14    100% I 100%

N83561125012 11/14/2018

WP/JAYA Maharagama M.M.V. – 

Completion of renovation of the 

Auditorium 

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,547,714.75      92% I 100%
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N83561125013 11/14/2018

WP/JAYA Wijayagosha V. – Completion 

of balance work of 50X25 building 

2,400,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,949,557.10      81% I 100%

N83561125014 11/27/2018

WP/ JAYA/ Vidyakara B.V. - 

Completion of balance work of new 

building

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,000,000.00      100% I 100%

N83561825021 12/12/2018

WP/JAYA/Madiwela Rahula M.V. - 

Supply of equipment for children s play 

area and furniture, IT related equipment 

and other equipment for newly 

constructed four storeyed building 30,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 30,000,000.00    100% I 100%

N83561125022 12/19/2018

WP/JAYA/ Wijayagosha V - Aluminium 

work of the 50x25 building, electricity 

supply and development of main entrance

2,875,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,875,000.00      100% I 100%

N83561825023 12/31/2018

WP/JAYA/ Madiwela Rahula M.V. - 

Supply of equipment for children s play 

area and furniture, IT related equipment 

and other equipment for newly 

constructed four storeyed building (Stage 

3)
1,076,603.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,076,603.00      100% I 100%

N83561126001 5/4/2018

WP/PILI/Hindu Vidyalaya - Balance 

    work  of 260 x 33 two storied building

35,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 34,999,999.68    100% I 100%

N83561126002 4/10/2018

WP/PILI/Hindu Vidyalaya - Balance 

    work of three storied building

30,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 29,849,746.82    99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N83561126003 4/10/2018

WP/PILI/Hindu Vidyalaya - 

    Development of other  buildings

11,400,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,875,631.26    95% I 100%

N83561127001 11/23/2018

WP/PILI/Holy  Family Convent  - 

    Balance work of  four  storied building 

7,400,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,040,799.04      95% I 100%

N83561127002 4/10/2018

WP/PILI/St.Josaph s Girls School - 

Completion of Balance work of 40 x 25  

    library building 

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,872,687.68      99% I 100%

N83561127003 11/28/2018

WP/PILI/St.John s College -   

    Construction of Auditorium (stage 1)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,168,893.50      82% I 100%

N83561127004 12/7/2018

WP/PILI/ St. Joseph s B.V. - 

Construction of 50x25 three storeyed new 

building (Stage 1)

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,986,202.64      100% I 100%

N83561128001 11/23/2018

WP/PILI/ Moratuwa M.V - Balance 

    work of 90 x 30 three  storied building 

6,280,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,242,215.64      99% I 100%

N83561128002 4/10/2018

WP/PILI/St. Sebastiyan Girl s School - 

Balance work of 70 x 25 three  storied 

    building 

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,737,704.05      95% I 100%
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N83561128003 5/4/2018

WP/PILI/Rawathawaththa Mehodist 

College- Completion of Balance work of 

    90 x 30 three  storied building 

6,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,600,000.00      100% I 100%

N83561129001 5/4/2018

WP/PILI/ Dharmasena Artigala B.V - 

Completion of Balance work of 130 x 30 

    two storied building 

8,300,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,032,651.18      97% I 100%

N83561129002 11/23/2018

WP/PILI/Mampe Junior School  - 

Completion of Balance work of 50 x 25  

    three  storied building 

5,400,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,391,165.09      100% I 100%

N83561129003 4/10/2018

WP/PILI/Sunethradevi B.V- Completion 

of Balance work of 90*30 three  storied 

    building 

4,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,168,476.51      93% I 100%

N83561130001 12/24/2018

WP/HO/President College -Balance work 

of  90X25 three  storied building (stage 2)

7,360,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,356,088.62      100% I 100%

N83561130002 4/10/2018

WP/HO/Subharathi Mahamathya M.V -

Balance work  of 70X25  three  storied 

building (stage 2)

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,888,741.47      98% I 100%

N83561130003 5/4/2018

WP/HO/Magammana M. V .-Balance 

work of  70X25 three  storied building 

(stage 2)

13,700,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 13,645,033.83    100% I 100%
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N83561130004 12/24/2018

WP/HO/Pitipana K.V-Balance work of  

70X25 two storied building (stage 3)

4,628,016.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,628,015.61      100% I 100%

N83561130005 12/24/2018

WP/HO/Meegoda Dharmaraja V-

Balance work of  50x25 two  storied 

building 

3,144,131.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,144,130.29      100% I 100%

N83561130006 12/28/2018

WP/HO/Kahathuduwa W.N.Perera K.V -

Completion of Balance work of  50x25 

two storied building 

4,545,600.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,545,591.42      100% I 100%

N83561130007 5/22/2018

WP/HO/Meegoda M.V -Completion of 

Balance work of  Pavilion

2,760,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,722,752.92      99% I 100%

N83561130008 12/31/2018

WP/HO/Subaharathi Mahamathya  M.V 

-Balance work of three storied  building 

with auditorium

35,596,466.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 35,596,465.67    100% I 100%

N83561130009 5/22/2018

WP/HO/Niyandagala Vidyakeerthi K.V. -

Construction of two storied class room 

building (stage 1)

19,800,000.00        අමා.ෙ�. 98% I 100%

N83561130010 12/31/2018

WP/HO/Homagama M.V.-Construction 

of three storied class room building 

(stage 1)

25,646,695.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 25,646,694.12    100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561130011 12/31/2018

WP/HO/Siripathi V- Construction of two 

storied class room building (stage 1)

18,432,924.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 18,432,923.94    100% I 100%

N83561130012 10/15/2018

WP/HO/ Wijewardana V, 

Kiriwaththuduwa - Completion of 

balance work of pavilion

1,300,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,226,931.55      94% I 100%

N83561130013 10/23/2018

Essential Urgent Repairs to Zonal 

Education Office Homagama 

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,895,752.47      95% I 100%

N83561130014 12/24/2018

WP/Ho/ Meegoda Dharmaraja V. - 

Additional funds for construction of a 

90x25 three storeyed new building - Stage 

1 (Project  N83561130204 approved 

under Supplementary Estimate  ii) 2,372,926.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,351,071.44      99% I 100%

N83561131001 12/31/2018

WP/HO/Kahahena Boralugoda M.V -

Balance work of   90X25 main hall 

building

8,676,740.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,676,740.00      100% I 100%

N83561131002 5/22/2018

WP/HO/St.John Boscos College -

Completion of Balance work of  70X25 

three  storied building (stage 2)

7,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,869,461.59      92% I 100%

N83561131003 12/31/2018

WP/HO/Kosgama Maha V. -Completion 

of Balance work of  100X25 three  storied 

building (stage 2)

11,202,700.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 11,202,700.00    100% I 100%
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N83561131004 12/31/2018

WP/HO/Pahathgama R.C.K.V-Balance 

work of new building

19,781,407.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 19,332,235.72    98% I 100%

N83561132001 4/10/2018

WP/COL/Yashodhara B.V - Balance 

work  of 90x25 " L" shape four storied 

        building 

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,216,177.43      87% I 100%

N83561132002 4/10/2018

WP/COL/S.W.R.D.Bandaranayake .V- 

Balance work  of70x25   two storied 

        building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,992,155.50      100% I 100%

N83561132003 4/10/2018

WP/COL/Mahamathya .V- Balance work  

 of 110x25    " L" shape four storied 

        building 

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,000,000.00      100% I 100%

N83561132005 11/14/2018

WP/COL S.W.R.D. Bandaranayake V. – 

Completion of balance work of 70X25 

two storeyed building 

2,050,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,976,745.35      96% I 100%

N83561133002 5/22/2018

WP/HO/Kelimadala K.V.-Completion of  

 Balance work of  60X20 two storied 

building (stage 3)

5,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,411,080.72      79% I 100%

N83561133003 5/22/2018

WP/HO/Bope Rajasingha M.V-

Completion of  Balance work of  90x25 

two storied building 

2,340,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,170,141.20      93% I 100%
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N83561141001 11/27/2018

WP/KALU/Wadduwa M.M.V. - balance 

work of three storeyed building

7,996,110.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,995,950.00      100% I 100%

N83561141002 11/27/2018

WP/KALU/Panadura St Anthony s Boy 

s  V. - Balance work of new building

7,999,998.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,999,400.00      100% I 100%

N83561141003 11/27/2018

WP/KALU/St Anthony s Balika.V. - 

Balance work of three storeyed building

8,985,565.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,985,565.00      100% I 100%

N83561141004 4/10/2018

WP/KALU/ Panadura B.V. - Balance 

work of three storeyed building

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,938,005.73      99% I 100%

N83561141005 11/27/2018

WP/KALU/Wekada Bauddhaloka  V. - 

Balance work of three storeyed building

3,475,480.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,475,000.00      100% I 100%

N83561141007 4/10/2018

WP/KALU/Panadura Keselwaththa 

Jeelan M.V. - Balance work of school 

buildings

13,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,931,600.00      76% I 100%

N83561141008 4/10/2018

WP/KALU/Panadura Royal College - 

Balance work of three storeyed building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,999,872.25      100% I 100%
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N83561141009 11/28/2018

WP/KALU/ Panadura Balika V. - 

Balance work of three storeyed building 

(Stage VI)

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,969,950.00      98% I 100%

N83561141010 12/3/2018

WP/KALU/Panadura Keselwaththa 

Jeelan M.V. - Completion of balance 

work of school building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,955,000.00      98% I 100%

N83561142001 5/9/2018

WP/KALU/Kalutara Sugatha V. - 

Balance work of 60x25 three storeyed 

building (3rd stage)

6,000,000.00          අමා.ෙ�. 94% I 100%

N83561142002 11/16/2018

WP/KALU/Kalutara Muslim B.V. - 

Balance work of 90x25 three storeyed 

building (Stage vi)

9,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,787,453.17      98% I 100%

N83561142003 11/16/2018

WP/KALU/Welapura M.V. - Balance 

work of multipurpose building 

2,800,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,762,780.03      99% I 100%

N83561142004 5/28/2018

WP/KALU/Nagoda Gallassa P.V. - 

Balance work of two storeyed building 

consisting of 8 class rooms - Stage II

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,820,953.02      98% I 100%

N83561142005 5/9/2018

WP/Kalu/Pothupitiya M.V. - Balance 

work of 110 x 30 three storeyed building

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,491,010.03      100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561143001 11/27/2018

WP/Hor/Galthude Dhammakiththi P .V. 

- Balance work of 90x30 three storeyed 

building 

7,498,393.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,444,912.56      99% I 100%

N83561143002 11/27/2018

WP/Hor/Mahawila K.V. - Balance work 

of 70x25 three storeyed building  

6,999,465.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,998,900.00      100% I 100%

N83561144001 4/10/2018

Horana Divisional Education Office - 

    Balance work of building 

15,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 13,343,684.03    89% I 100%

N83561144002 12/14/2018

WP/Hor/Ellakanda T.V. - Balance work 

of 40x20 two storeyed building 

4,300,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,264,738.87      99% I 100%

N83561145001 12/31/2018

Horana Zonal Education Office - 

        Balance work of three storeyed building

23,150,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 23,107,876.90    100% I 100%

N83561145002 8/31/2018

WP/Hor/ Remuna M.V. - Completion of 

50x25 balance work of 130x25 three 

        storeyed building 

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,607,838.15      93% I 100%

N83561145003 8/31/2018

WP/Hor/ Pahala Karannagoda P. V. - 

Balance work of 90x25 three storeyed 

        building

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,945,517.25      99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N83561145004 12/13/2018

Horana Zonal Education Office - 

Balance work of Garage and Driver s 

        Rest Room  

1,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,571,925.70      98% I 100%

N83561145005 12/28/2018

WP/Hor/Ballapitiya P.V. - Balance work 

of ground floor of 40x25 building  (Office 

room) 

3,400,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,392,296.78      100% I 100%

N83561145006 12/14/2018

WP/Hor/Madurawala M.V. - Balance 

work of 30x25 two storeyed building  

4,300,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,297,035.84      100% I 100%

N83561146001 12/14/2018

WP/Hor/Mahagama P.V. - Balance work 

of 40x20 and 60x20 two storeyed 

        buildings 

6,050,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,811,188.62      96% I 100%

N83561147001 5/9/2018

WP/KALU/ Dodangoda  M.V. - Balance 

work of 40x48 three storeyed building

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,742,342.66      97% I 100%

N83561148001 5/9/2018

WP/KALU/Gnanissara M.V. - Balance 

work of 40x48 three storeyed building 

(3rd stage)

7,000,000.00          අමා.ෙ�. 97% I 100%

N83561148002 4/10/2018

WP/KALU/Mahagammedda P.V. - 

Balance work of 80x60 building

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,880,294.15      97% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561148003 5/2/2018

WP/KALU/ Pothuwila M.V. - Balance 

work of 33 - 8 x 17 - 8 two storeyed 

building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,998,190.33      100% I 100%

N83561148004 4/10/2018

WP/KALU/Beruwala Naleem Hajiar 

Muslim B. V. Balance work of three 

storeyed building

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,978,881.53      100% I 100%

N83561148005 11/16/2018

WP/KALU/ Weragala Sri Dewamiththa 

P.V. - Balance work of two storeyed 

building (stage iii)

7,700,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,178,013.43      93% I 100%

N83561148006 4/10/2018

WP/KALU/Cheenakotuwa Muslim P.V. - 

 Balance work of 90x25 three storeyed 

building

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,777,978.58      96% I 100%

N83561148007 4/10/2018

Balance work of Beruwala Divisional 

Education Office

15,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 14,934,228.40    100% I 100%

N83561149001 12/31/2018

Mathugama Zonal Education Office - 

    Construction of new building (Stage 2)

34,243,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 34,243,000.00    100% I 100%

N83561149002 8/29/2018

WP/Matu/Siriniwasa P.V. - Balance work 

    of 50*25 building.

5,700,000.00          අමා.ෙ�. 98% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561149003 10/30/2018

WP/Matu/Nauththuduwa K. V. - 

Balance work of 90x31 two storeyed 

    building

12,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 11,766,799.00    98% I 100%

N83561149004 8/29/2018

WP/Matu/Yatadola K.V. - Balance work 

of 90x25 two storeyed building

7,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,833,911.00      98% I 100%

N83561149006 6/25/2018

Mathugama Zonal Education Office - 

Development of the building with Record 

Room and Cafeteria and the essential 

outdoor constructions

7,650,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,633,700.00      100% I 100%

N83561151001 5/2/2018

WP/Matu/Meegahathanna Meril 

Kariyawasam M.M.V. - Balance work of 

    toilet system for the Auditorium

3,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,402,620.00      97% I 100%

N83561151002 8/29/2018

WP/Matu/Moragala Sunanda P.V. - 

Balance work of first floor of 30x20 

    building

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,373,372.00      84% I 100%

N83561152001 5/2/2018

WP/Matu/Dikhena K.V. - Balance work 

    of multipurpose building

7,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,344,015.00      98% I 100%

N83561152002 10/1/2018

WP/Matu/ Elabada K.V. - Construction 

of a retaining wall

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,426,260.80      97% I 100%
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N83561152003 5/2/2018

WP/Matu/Kosgulana K.V. -Balance 

        work of 60x20 building . 

3,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,394,052.00      97% I 100%

N83561153001 11/27/2018

WP/Hor/neuchatel T.V. - Balance work 

        of 90*30 two storeyed building 

6,998,368.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,941,587.88      99% I 100%

N83561153002 4/10/2018

WP/Ho/Ketagoda P.V. - Balance work of 

90x25 two storeyed building  

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,475,000.00      87% I 100%

N83561153003 4/10/2018

WP/Hor/Paragasthota Vidyaloka M.V. - 

Balance work of 40x25 two storeyed 

building  

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,221,596.20      81% I 100%

N83561154001 12/13/2018

WP/Hor/Arakawila Isipathana K .V. - 

Balance work of 90x25 two storeyed 

building (stage II) 

5,450,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,403,592.52      99% I 100%

N83561863001 4/23/2018

Establishment of Smart Class Rooms in 

selected provincial schools of Gampaha 

District

40,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 40,000,000.00    100% I 100%

N83561864001 4/23/2018

Establishment of Smart Class Rooms in 

selected provincial schools of Colombo 

District

40,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 40,000,000.00    100% I 100%
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N83561865001 4/23/2018

Establishment of Smart Class Rooms in 

selected provincial schools of Kalutara 

District

30,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 30,000,000.00    100% I 100%

N83582162001 12/5/2018

මහරගම ෙපො�ව�ත ®ඩා පාසෙ� ®ඩා 

µEෙය6, බැහැරගත �යාකාරක( සදහා අවශ� 

සැක�( =R <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 922,307.20         92% I 100%

N85561801001 9/28/2018

WP/MINU/ Mellawagedara M.V. - 

Supply of Duplo-machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561801002 9/28/2018

WP/MINU/ Veragodamulla M.V. - 

Supply of Duplo-machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561801003 9/28/2018

WP/MINU/ Akaragama Gunadasa K.V. - 

 Supply of photocopier

125,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 125,000.00         100% I 100%

N85561801004 9/28/2018

WP/MINU/ Nawana M.V. - Supply of 

photocopier, Computers & other 

equipment

800,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 800,000.00         100% I 100%

N85561802002 9/28/2018

WP/NEG/ Udammita Dr. Kulasinghe V. - 

 Supply of interactive board

350,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 350,000.00         100% I 100%
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N85561802003 9/28/2018

WP/NEG/ Mudalindu David Mendis V - 

Supply of fans

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 250,000.00         100% I 100%

N85561803001 9/28/2018

WP/NEG/ Kochchikade M.V. - Supply 

of Duplo-machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561804001 9/28/2018

WP/MINU/ Nilpanagode M.V. - Supply 

of Duplo-machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561806001 9/28/2018

WP/GM/Eluwapitiya K.V. - Supply of 

Duplo-Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561806002 9/28/2018

WP/GM/ Nittambuwa R C K V - Supply 

of Duplo-Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561806003 9/28/2018

WP/GM/ Sangabodhi M.M.V. - Supply 

of Computers

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,000,000.00      100% I 100%

N85561206004 9/28/2018

WP/GM Ellakkala M.V. - School Based 

Learning Improvement Grant

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%
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N85561807001 9/28/2018

WP/GM/ Mabima Vidyakara P.V. - 

Supply of multi-media projector, 

computer and screen

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N85561808001 11/27/2018

WP/NEG/ St. Mary s M.V., Ja-Ela - 

Supply of Duplo machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561810001 9/28/2018

WP/KELA/ Prasident s V. , Mahara - 

Supply of Duplo-Machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561811001 9/28/2018

WP/ GM/ Meethirigala K.V. - Supply of 

band equipment

100,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

N85561811002 9/28/2018

WP/ GM/ Kumarimulla Muslim V - 

Supply of Duplo-Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561813001 10/4/2018

WP/KELA/ Heiyanthuduwa Mahinda 

M.V. -  Supply of Duplo-machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561821001 9/28/2018

WP/Col Kumara V. - Supply of Duplo 

Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ
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N85561821002 9/28/2018

WP/Col Muthuwella Hindu V. - Supply 

of Duplo Machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561821003 9/28/2018

WP/Col Al Hikma V. - Supply of Duplo 

Machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561821004 11/27/2018

WP/COL/ Holy Rosery Sinhala V - 

Supply of a photocopier

125,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 125,000.00         100% I 100%

N85561823001 9/28/2018

WP/Jaya Jayawardanpura Boys  M.V. - 

Supply of Duplo Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561824001 9/28/2018

WP/Jaya Mahamathya MV - Supply of 

Duplo-Machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561825001 9/28/2018

WP/Jaya Kottawa Ananda MV - Supply 

of Duplo Machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561826001 11/19/2018

WP/PILI/ Sri Dharmarama M.V. - 

Supply of Photocopier and 

Multifunctional Printer 

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%
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N85561826002 9/28/2018

WP/Pili Rathmalana Hindu V. - Supply 

of Duplo Machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561828001 9/28/2018

WP/Pili Puwakaramba Methodist V. - 

Supply of Duplo Machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561829001 9/28/2018

WP/Pili Makandana Sri Sudharshana V. - 

 Supply of Duplo Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561831001 9/28/2018

WP/HO Aluth Ambalama Model  KV- 

    Supply of Duplo Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561833001 9/28/2018

WP/HO Waga Sri Rathanasara MV- 

Supply of Duplo Machine

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561833002 9/28/2018

WP/HO Bope Rajasinghe PV- Supply of 

Duplo Machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561842001 9/28/2018

WP/Kalu Heenatiyangala Siri Seewalee 

MV - Supply of IT equipment & band 

equipment

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%
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N85561842002 9/28/2018

WP/Kalu/ Musaeus K.V. - Supply of 

computers

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561842003 9/28/2018

WP/Kalu/ Nagoda M.V. - Supply of 

computers & office equipment

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561842004 9/28/2018

WP/Kalu/ Kalamulla Roman Catholic V - 

 Supply of IT equipment  and  

photocopier

250,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 250,000.00         100% I 100%

N85561843001 9/28/2018

WP/Hor/ Mahavila K.V. - Supply of 

Duplo machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561844001 9/28/2018

WP/Hor Don Pedric M.V. -Supply of 

Duplo machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561847001 9/28/2018

Dodangode Divisional Education Office -

Supply of Duplo-machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561847002 9/28/2018

WP/Kalu/ Eladuwa K.V. - Supply of 

Photocopier and black boards

200,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 200,000.00         100% I 100%
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N85561848001 9/28/2018

WP/Kalu/ Aluthgama Sangamiththa 

Balika M.V. - Supply of duplo-machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561848002 9/28/2018

Beruwala Divisional Education Office - 

Supply of Duplo machine 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561850001 9/28/2018

WP/Matu/ Rathmale K.V. - Supply of 

Computers

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561852001 9/28/2018

WP/Matu/ Kamburawela M.V. - Supply 

of Duplo-machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561852002 9/28/2018

WP/Matu/ Weediyabandara M.V. - 

Supply of Duplo-machine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561853001 9/28/2018

WP/Hor/ Paragasthota M.V. - Supply of 

Duplo mechine

500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 500,000.00         100% I 100%

N85561862001 5/23/2018

Supply of Duplo machines or 

photocopier machines based on the need 

of provincial schools in Western Province

15,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 15,000,000.00    100% I 100%
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K85561962002 5/30/2018

Capacity improvement on Educational 

Project Planning, Monitoring and 

evaluation for officers scheduled to be 

involved in GEM Project

30,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 30,000,000.00    100% I 100%

F87561801500 4/10/2018

�[ල��ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 299,575.00         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

F87563801501 4/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 199,497.80         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

F87584801502 5/15/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

350,000.00             පා.ෙ� 100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H87563101505 5/15/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ගෙlව�ත 

Dරාණ රජමහා  .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 100,000.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

N87582801506 7/6/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 199,500.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

N87582801507 8/23/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI  ®ඩා 

 සE� සඳහා  ®ඩා භාlඩ  ලබා ^ම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 119,550.00         100% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �[ල��ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563101508 10/29/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක ස්ථානයK වන අ�තැෙපොල Dරාණ 

රජමහා .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 50,000.00           100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

F87561801509 12/4/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 250,000.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H87561102500 2/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ��තාන ක4ෂ්ඨ 

.ද�ාලෙ�  ®ඩා ��ෙ� ®ඩාගාර 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ කට¶+ Oම <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 914,789.73         91% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

H87563102501 3/14/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අලව+��ය  සාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,000.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87561102502 9/6/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල ෙරෝමා, 

කෙතෝNක .ද�ාලය සඳහා වැ=<�යK  ඉ�<3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 247,979.83         83% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

H87561102503 3/14/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල ෙරෝමා, 

කෙතෝNක .ද�ාලය සඳහා කමව� ජල සැප¶( 

ප-ධ�යK  ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 37,633.14           75% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

H87561102504 3/14/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල ෙරෝමා, 

කෙතෝNක .ද�ාලෙ�  ග� .ෙ�කාගාරෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 49,775.70           100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87561102506 3/14/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල ෙරෝමා, 

කෙතෝNක .ද�ාලෙ� ෙවොNෙබෝ� හා 

ෙනQෙබෝ� ®ඩා��ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ 

=R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,076.35           99% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

F87561802507 4/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

බප/�ග/�කල)ග�ව බlඩාරනායක .ද�ාලෙ� 

පාසැ� =d)ට අත�වශ� උපකරණ ෙලස වාෙ) 

කබp ලබා ^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 45,160.50           90% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F87561802509 4/10/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ඇ�ගාල ෙරෝමා, 

කෙතෝNක  .ද�ාලයට  ශoද .කාශන ප-ධ�යK 

හා .RN ප-ධ�යK ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 200,000.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

F87561802510 5/2/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �ග/Bන�යන 

ධ(මාෙලෝක මහා .ද�ාලෙ� ඉෙග�ම ලබන අ© 

ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 299,973.67         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

S87563902511 5/2/2018

..ධ සංස්කෘ�ක  හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේ  

හැ<යාව) දැK� ද�ව) ඇග�ම අර�� 

කරෙගන කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ර-ෙදො�ව  i dෙබෝධාරාම  මහා .හාරස්ථානයට 

අ�බ-ධ Nයාප�ංI i පඤ්ඤාන)ද දහ( පාසල 

+ල වැඩසටහනK පැවැ�nම
150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 150,000.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

H87563102512 10/23/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ආගEක 

ස්ථානයK වන ර-ෙදො�ව i dෙබෝධාරාම මහා 

.හාරස්ථානෙ�   i   පඤ්ඤාන)ද දහ( පාසෙ� 

ෙගොඩනැ¨Nවල  ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H87563102513 5/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැ�තෑව i 

න)දාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙදමහ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 500,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563102514 5/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�පල i රතනසාර 

දහ( පාසෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87563102515 6/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පහළ කඳවල i 

ස(w-ධාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල  

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87563102516 5/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැNෙහේන සා)ත 

ක�තා�  දහ( පාසෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87563102517 5/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�පල Dණ� 

OෙKතනාරාම .හාරස්ථානෙ� ධ_ම ශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87561102518 5/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

�ග/ෙකො)දග(��ල කOෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ළමා 

උද�ානෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 199,989.60         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87563102519 5/11/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙහොරෙහේන 

ම6)දාරාම �ව1 දහ( පාසෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

142,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 142,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87563802520 6/13/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ]රණ 

ක�නායක ෙමෙතෝ�ස්ත දහ( පාසලට උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,822.00           100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563102521 6/13/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �Ã�ගස්ක�ව 

ආන)ද .ෙ�කාශම .හාර ම)�ර 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 250,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F87561802522 6/13/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ග/කටාන ම�ය  

රාFO  කOෂ්ඨ .ද�ාලයට අවශ� ®ඩා උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 99,965.00           100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H87563102523 9/17/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  i ෙජෝ�රතන දහ( 

පාසෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල  ඉ�� සංව_ධන කට¶+ 

=R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87584802524 6/13/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

700,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන 697,480.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N87563102525 10/15/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ආගEක 

ස්ථානයK  වන කඳවල .Kෙෂෝප  ෙ-වස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 500,000.00         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

F87584802526 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 198,086.75         99% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

F87563802528 10/29/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ර-ෙදො�ව i   dෙබෝධාරාම මහා .හාරස්ථානෙ� 

i පඤ්ඤාන)ද දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා 

^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,854.50           100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563102529 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  මඩවල ගාම 

Oලධා� වසමට අය� Nයාප�ංI 

i ෙබෝ පාදාපාරාම .හාරස්ථානෙ�  

ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� වැඩ කට¶+ ශම පදනම 

මත =R   <3ම සඳහා දව�ාධාර ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 49,200.00           98% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N87563102531 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ආගEක 

ස්ථානයK වන දE)නගහව�ත, <�ලා��ය 

�6� 2_යය ෙ-hකාරාම .හාරස්ථානෙ�  

ෙගොඩනැ¨Nවල සංව_ධන කට¶+ ශම පදනම 

මත =R <3ම සඳහා දව�ාධාර ලබා ^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,986.00           100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N87563102532 12/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ආගEක 

ස්ථානයK වන ෙවස්ට) �ම) ව�ත, 

ෙදමංහ)�ය  �6� ශාඛ��හ ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථාන 

 .හාරස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨Nවල සංව_ධන 

කට¶+ ශම පදනම මත =R <3ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා ^ම
75,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

F87561803501 2/20/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  බප/�ග/අ�ෆලාහ් 

මහා .ද�ාලෙ� .ද�ාගාරය සඳහා .ද�ා උපකරණ 

ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 199,990.00         100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

F87561803502 2/20/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  බප/�ග/අ�ෆලාහ් 

මහා .ද�ාලෙ�  ගෘහ .ද�ාගාරය සඳහා  

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 100,000.00         100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H87563103503 3/14/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොHIකෙp  

(-ධා�ම  ෙද� මැR� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 299,471.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

H87561103504 4/11/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/�ග/බ=යාව�ත 

ශා)ත Yතර .ද�ාලෙ� ®ඩා��ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,997.09           100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කටාන



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87582803505 5/2/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 999,600.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87563103507 6/13/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොHIකෙp 

(-ධා�ම ෙද� මැR� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

ප�සංස්කරණ කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 198,571.20         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F87584803508 12/13/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI අංක : 

29/10, v(මා මස්F� මාවත, ෙප�ය��ල �6�  

අ�  අස්හ_  ඉස්ලා�ය ෙපර පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

38,655.00               පා.ෙ� පා.ෙ�-�ග�ව 38,655.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

F87561803509 12/21/2018

�ග�ව  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

18,916.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 18,903.24           100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

F87561803510 12/31/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

12,168.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 12,147.08           100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

F87561804500 3/5/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  පාසැ�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව)  සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා ^ම

400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 399,996.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F87561804501 5/15/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

E�/ජනා ප�  .ද�ාලෙ� ඉෙග�ම ලබන ළ�) 

සඳහා අවශ�  ළමා ෙඩස් D�  ලබා ^ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 148,000.00         99% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87561804506 4/10/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  පාසැ�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 100,000.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F87561804508 6/25/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

80,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 79,992.00           100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87561804510 7/26/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙරb 

රණ+ංග .ද�ා .ද�ාලෙ� =d ප�හරණය සඳහා 

පාසැ� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 96,800.00           97% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N87582904511 7/26/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ®ඩක 

®fකාව)ෙJ ®ඩා ]සලතාවය නංවා1ම 

අර�� කරෙගන ®ඩා තරඟාවN සං.ධානය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 200,000.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F87563804512 10/20/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

දහ( පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 49,396.00           99% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

F87563805501 2/20/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI E�ලවල-

ෙ�වැ�ෙද4ය i ෙබෝ රාජාරාම .හාරස්ථානෙ� 

දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 49,730.62           99% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87563105502 2/20/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

¨�[�ලගම, ෙලෝ�වාෙගොඩ (-ධ ෙරෝUස් 

�OR)ෙJ ෙද� මැR� ෙ-වස්ථානෙ� ( �3ගම 

�සම) ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ 

=R <3ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 99,780.00           100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563105503 7/26/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ආගEක 

=-ධස්ථානයK වන ¨�උ�ලගම Dරාණ ප��O 

ෙ-වාලෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+  ශම පදනම  මත =R <3ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 49,970.00           100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S87536905504 5/8/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ පජාව +ළ  

නායක�ව, ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ සංව_ධනය 

<3ම  අර�� කරෙගන වැඩ�� පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 200,000.00         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F87584805505 5/8/2018

E3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 99,787.50           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F87561805506 5/8/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 99,995.00           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F87561805507 5/15/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාසැ�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� ද�ව) 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 999,980.00         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N87563105508 8/1/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ර-ද�ෙගොඩ i 

Fෙ)නදාරාම Dරාණ .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨Nවල  ඉ�� සංව_ධන කට¶+  ශම 

පදනම මත =R <3ම  සඳහා දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 499,125.00         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

H87561105509 5/17/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/E�/ක�එNය 

අNගා_ �ස්N( මහා  .ද�ාලෙ� %ස්n( µEෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 472,245.60         94% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563105510 8/7/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�   =� .ජයරාජාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ�  ඉ��  

ප�සංස්කරණ කට¶+  ශම පදනම මත =R <3ම 

සඳහා  දව�ාධාර ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 399,950.00         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S87584906501 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� වල U�භව+) සඳහා U� DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 70,150.00           70% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F87563806502 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

දහ( පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 248,650.00         99% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

S87561906503 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

අ�තනග�ල අධ�ාපන ෙකොQඨාශය +ල �6� 

සංඝෙබෝÂ මධ� මහා .ද�ාලෙ� හා .ද�ාෙලෝක 

.ද�ාලෙ� hෂ�නායක ද�ව) සඳහා නායක�ව 

DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම 100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 97% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F87561806504 12/28/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

ඌරාෙපොල පාථEක .ද�ාලය සඳහා ඊ ෙබෝp 

තාKෂණ පහdක( ලබා ^ම

106,500.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 106,500.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

F87561806505 4/20/2018

ස්මාQ  ප)�කාමර  සංක�පය යටෙ�  

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  බප/ග( 

පඤ්ඤා�ස්ස කOෂ්ඨ .ද�ාලය සඳහා ඊ ෙබෝp 

එකK  සහ අවශ�  උපාංග   ලබා  ^ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 148,217.88         99% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

S87536906506 5/8/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ 

පජාව +ළ  නායක�ව, ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ 

සංව_ධනය <3ම  අර�� කරෙගන වැඩ�� 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 200,000.00         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

කලාප අධ�ාපන අධ�Kෂ - ග(පහ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87584806507 5/8/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F87561806508 5/8/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 99,972.00           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N87561806510 5/3/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

එ�ලKකල මහා .ද�ාලය සඳහා hෂ� නායක 

Oළ කබා ලබා ^ම

75,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 75,000.00           100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

F87584806511 5/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 49,741.04           99% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

S87561906512 5/15/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   5 වසර 

hෂ��ව .භාගයට ෙපT =�න ද�ව)  සඳහා  

ස(ම)තණ පැවැ�nම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 99,790.00           100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

S87561906513 5/15/2018

අ�තනග�ල  පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   

ෙසෞ)ද_ය .ෂයය ( Iත  ) හදාරන ද�ව)  අතර  

 තරඟයK   පැවැ�nම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 95,648.40           96% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

S87561906514 5/15/2018

අ�තනග�ල  පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   පාස�වල 

ෙපර�ග හා අපර�ග -_යය වාදන කlඩාය( 

අතර   තරඟයK  පැවැ�nම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 197,170.00         99% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87561906515 5/15/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශය +ල �6� 

අ�තනග�ල අධ�ාපන ෙකොQඨාශයට අය� 

පාස�වල  ඉෙග�ම ලබන ද�ව)  අතර න_තන  

තරඟයK  පැවැ�nම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 99,906.20           100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

S87561906516 5/15/2018

අ�තනග�ල  පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�   අ.ෙපො.ස ( 

සා/ෙපළ )  .භාගයට ෙපT =�න ද�ව)  සඳහා  

ස(ම)තණ පැවැ�nම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 96,160.00           96% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

N87536906517 9/27/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ත�ණ  

පජාව +ළ නායක�ව ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ 

සංව_ධනය අර�� කරෙගන වැඩ��  පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 200,000.00         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

F87561806518 12/28/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

ඌරාෙපොල  පාථEක .ද�ාලය සඳහා  UPS  ලබා 

^ම

23,500.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 23,500.00           100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

S87563907501 4/25/2018

පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ 

සංරKෂණය හා පව_ධනය <3ම අර�� 

කරෙගන ග(පහ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ඓ�හා=ක වශෙය) කාලයK �ස්ෙසේ 

පව�වාෙගන එන ෙපරහැරK වන ජාත�)තර 

සාම මහා  .හාරස්ථානෙ�  වා_kක  ෙවසK මහා  
100,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87563107502 7/2/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ��ෙගොඩ i 

අමර .හාරස්ථානෙ� සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 500,000.00         100% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

N87563107503 7/2/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මහ.ට, යKකල 

=� වFරඤාෙණෝදය .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ -                      0% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ග(පහ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563807505 7/2/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

පරක)ෙද4ය i nර=ංහ .හාරස්ථ දහ( පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87563807506 7/2/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI යKකල 

අෙoෙසේකරාරාම .හාරස්ථානෙ�  දහ( පාසල  

සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 96,462.00           96% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87563107507 7/2/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග(පහ, 

බlඩාරව�ත i න)දනාරාම .හාරස්ථානෙ�  

ෙගොඩනැ¨�ෙ�  ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R 

<3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 300,000.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87563807508 7/2/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙබො�ලත i ෙබෝÂ .හාරස්ථ ධ_මá_� දහ( 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 65,000.00           100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S87561307510 7/26/2018

ග(පහ අධ�ාපන කලාපෙ� ග(පහ අධ�ාපන 

ෙකොQඨාශෙ� පළා� සභා පාස�වල 

.Rහ�ප�ව�)ෙJ දැ�ම, ]සලතා, ආක�ප 

සංව_ධනයට අදාලව DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 150,000.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87561107511 10/29/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ග(/ගෙl��ල 

=� �ලරතන පාථEක .ද�ාලෙ� එ�මහ) 

රංගYඨෙ� ඉ�� වැඩ කට¶+  Oම <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 249,862.65         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S87561907513 10/31/2018

ග(පහ අධ�ාපන ෙකොQඨාශෙ� ඉෙග�ම ලබන 

2019 hෂ��ව .භාගය සඳහා ෙපT =�න 4 

ෙශේ4ය ද�ව)ෙJ hෂ��ව ප�ඵල ඉහල නැංnම 

සඳහා වැඩසටහනK පැවැ�nම

130,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 130,000.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87561807514 12/11/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉහළ යාෙගොඩ 

�(¦4 ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� පාස� සංව_ධනය 

සඳහා සෘvව දායක  වන උපකරණ ලබා ^ම 

යටෙ� ෙ��කාවට �රයK ස.කර ^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 50,000.00           100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F87584808500 3/5/2018

ජාඇල පා.�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

800,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 799,878.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H87563108501 3/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ජාඇල, කළඑ�ය, 

ශා)ත vවá,  ෙද.මැR� ෙ-වස්ථානෙ�  �6�  

දහ( පාස� ෙගොඩැ¨�ල ශම පදනම මත  

සංව_ධන කට¶+  <3ම  සඳහා දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,999.80         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87584908502 5/23/2018

2018 ෙලෝක ළමා �නය OE�ෙත) ජාඇල 

පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙපර පාස� ද�ව) 

ස(බ)ධ කරෙගන වැඩසටහනK පැවැ�nම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 250,000.00         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87582808504 4/10/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා භාlඩ ලබා ^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 59,560.00           99% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87582808505 4/11/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

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

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

F87561808506 4/10/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.  ෙකොQඨාශෙ� +ඩැ�ල   Oමල 

ම�යා  බාNකා .Rහෙ� බට6ර -_යය  වාදන 

කlඩායම   අවශ�  ඇx(   ලබා ^ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 149,657.36         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ජා ඇල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563108507 7/4/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  බ�ව�ත Fනරතන 

i ඝනාරාම ෙපො�U� .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,929.70         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N87563108508 7/4/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබෝ ම� 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,883.20         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N87563108509 7/4/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ව�ෙපොල, 

ෙපො�ගහෙහේන ආශච_යව� ෙ/2 ¦�x 

ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 100,000.00         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N87561808511 8/7/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 500,000.00         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

N87563108512 8/7/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ජාඇල, 

මැ-ෙ-ෙගොඩ, ගෙl��ල dෙබෝධාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 100,000.00         100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

G87561808513 10/8/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� උ+� බටගම 

බප/�ග/ උ+� බටගම ක4ෂ්ඨ -.Ýgක 

.ද�ාලෙ� පාස� අධ�ාපනය සඳහා සෘvව දායක 

වන කෘk උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 49,980.00           100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87563809501 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 197,886.19         99% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87582809502 5/8/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා  

සE� සඳහා  උපකරණ ලබා ^ම

270,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 270,000.00         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

F87561809504 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  පාසැ�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 49,995.00           100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

F87563809505 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N87582809506 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා  

සE� සඳහා  උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 199,880.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

S87582909507 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� එ�ෙ� 

®ඩකg)ෙJ හැ<යා හා දKෂතා ඔC නංවා1ම 

අර�� කරෙගන එ�ෙ� තරඟාවNයK පැවැ�nම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 150,000.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

F87561809508 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ© ආදාය(  ලාÞ ප[�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන  =d) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 499,990.70         100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

S87561909509 3/27/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල  11  

ෙශේ4ය  ද�ව)ෙJ ග4ත .ෂයය දැ�ම 

ව_ධනය  <3ෙ( අර�4) ෙපරÅ� 

වැඩසටහනK  පැවැ�nම

60,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 59,984.99           100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87561909510 3/27/2018

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල  

උසස්ෙපළ .ද�ා  .ෂයය ධාරාව හදාරන  

ද�ව)ෙJ .ෂයය  දැ�ම ව_ධනය  <3ෙ( 

අර�4) ෙපරÅ� වැඩසටහනK  පැවැ�nම

20,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 20,000.00           100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

S87561909511 3/27/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස�වල 

U�ව�) හා ද�ව)ෙJ O_මාණ ]සලතා 

ව_ධනය  <3ෙ( අර�4) -_ය වාදන   

සංද_ශනයK පැවැ�nම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 100,000.00         100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

S87561909512 3/27/2018

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

බප/කැළ/ම�+මගල ෙරෝමා, කෙතෝNක 

.Rහෙ� -_ය වාදන කlඩායම සඳහා උපකරණ  

ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 197,650.00         99% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87561109514 4/10/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

බප/කැළ/B)ෙක)ද පාථEක .ද�ාලෙ� 

එ�මහ) ප)�  කාමර ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 79,974.06           100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

S87582909515 5/15/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ®ඩක 

®fකාව)ෙJ ®ඩා ]සලතාවය) නංවා1ම 

අර�� කරෙගන ®ඩා තරඟාවNයK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 30,000.00           100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

S87561909516 5/17/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  අ.ෙපො.ස. 

(සා/ෙපල)  =d)ෙJ අධ�ාපන ධා�තාවය 

නංවා1ම සඳහා  DÅ� ස(ම)තණ  පැවැ�nම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 250,000.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N87561109517 6/25/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

බප/කැල/ම�+මගල  ක�ණාර�න ෙබෞ-ධ 

පාථEක .Rහෙ� %ස්n( ශාලා ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 199,958.95         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563809518 7/2/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI කඳාන 

DwRගම ෙ-වස්ථානෙ� දහ( පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87561109520 7/10/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/කැළ 

]�]ලාව ශා)ත  ලාසරස් .ද�ාලෙ�  අත�වශ� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 198,217.00         99% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

N87563109521 7/26/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ව�තල  DwRගම 

i  ශාඛ��4 .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

H87563109522 10/20/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ආගEක 

ස්ථානයK වන +©ෙ�ෙගදර /p ෙ-වස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 200,000.00         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

F87563810500 7/10/2018

මහර පා.�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI දහ( පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,062.00           99% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

S87582910501 5/3/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ®ඩක ®fකාව)ෙJ 

®ඩා ]සලතාවය නංවා1ම අර�� කරෙගන 

2018 ව_ෂය සඳහා ®ඩා තරඟාවNයK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 86,230.00           86% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N87582810502 5/15/2018

මහර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI ®ඩා 

සE�  ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 83,220.00           83% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87584910504 1/1/2019

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස�වල U�ව�) සඳහා ෙපර පාසැ� U� 

DÅ� වැඩසටහ)  පැවැ�nම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 50,000.00           33% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

S87561910505 5/11/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� පාසැ�වල 

U�ව�)ෙJ හා .Rහ�ප�ව�)ෙJ ආක�ප 

සංව_ධනය <3ම අර�� කරෙගන DÅ� 

වැඩ�� පැවැ�nම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 500,000.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

S87563910506 7/17/2018

සංස්කෘ�ක දායාදය) හා උ�මය) dර<E) 

අනාගත පරDරට දායාද <3ම අර�� කරෙගන   

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 407,580.00         82% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N87561810508 7/26/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/කැළ  බෙQෙපොල 

මධ� මහා .ද�ාලෙ� පථමාධාර ඒකකයට අවශ� 

උපකරණ  ලබා ^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 49,915.17           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N87561110509 9/27/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ද���ය ක4ෂ්ඨ 

.ද�ාලෙ� ෙපර පාස� ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 684,783.30         86% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N87563110510 7/26/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ඇ�ෙද4ය 

අÖනවාරාම .හාරස්ථානෙ� wRමැRර  ස6ත 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 244,000.00         98% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87563110511 7/26/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQටාශෙ� උ©�ල I�ත සමා  

අසDව .හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                      0% Q 0%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87584810512 9/5/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

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

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

N87584810513 9/5/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 1. 

ෙද�ෙගොඩ, අ�ග(මන, අංක : 445/�/1 6 �6� 

DංI අෙC ඉස්ෙකෝෙ� ෙපර පාසල හා 2. සරස. 

ෙසවන �� ළමා.ය සංව_ධන මධ�ස්ථාන ෙපර 

පාසල යන ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම 78,000.00               පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර 76,356.00           98% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87563810515 12/31/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI වෑබඩ i  

ජය=ංහාරාම .හාරස්ථානෙ�  දහ( පාසලට  

උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 196,209.80         98% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

H87561111500 3/22/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග(/ <�äවැල 

මධ� මහා .ද�ාලෙ�  පධාන ශාලාෙ�  

අ��වැ@යා  කට¶+ =R <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

F87561811501 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ග(/ 

]Q�.ල කOෂ්ඨ .ද�ාලයට  අවශ�  උපකරණ  

ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 100,000.00         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H87561111502 3/5/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙදකටන පාථEක 

.ද�ාලෙ� කා_යාලය ඉ���ට ජලය එK%ස්nම 

වැලැKnම සඳහා ව+රබට ෙයොදා පස් ෙගොඩකර 

එම µEය සංව_ධනය <3ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 449,810.70         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

S87561911503 4/10/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පාස�  =d 

=d.ය)ෙJ ඉංÉ� දැ�ම ව_ධනය <3ම සඳහා 

ඉංÉ�   කýක තරඟ පැවැ�nම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 150,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87584811505 5/8/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 99,875.00           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

S87561911506 5/17/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස� =d) 

අතර  ෙපර�ග හා අපර�ග න_තන තරඟ 

පැවැ�nම

600,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 600,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

S87561911507 5/17/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාස� =d) 

අතර ෙපර�ග හා අපර�ග -_ය වාදන කlඩාය(  

තරඟ පැවැ�nම

400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 400,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

N87561811508 6/26/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

අ�රාෙගොඩ කOෂ්ඨ .ද�ාලයට අවශ� උපකරණ 

ලබා ^ම

165,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 161,409.00         98% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N87561811509 8/10/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ප�ෙ�ගම 

ආන)ද  .ද�ාලෙ� අපර�ග -_ව වාදන 

කlඩායම සඳහා  ඇx(  ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 200,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

N87561811510 8/10/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  දංග�ල 

ධ_මරාජ  .ද�ාලෙ� අපර�ග -_ය වාදන 

කlඩායමට ඇx( ලබා ^ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 200,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

S87561911511 9/5/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  2018 ව_ෂෙ� 5 

hෂ��වයට සහභාÙ වන 4  ෙශේ4ය =d) සඳහා 

ඔ[)ෙJ hෂ��ව දැ�ම ව_ධනය <3ම සඳහා 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 197,787.50         99% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87561812500 4/10/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  පාසැ�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

180,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 179,988.37         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87563912502 6/29/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

සංස්කෘ�ක දායාදය) හා උ�මය) සංරKෂණය 

<3ෙ( අර�4)  සංස්කෘ�ක උ�සව පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 100,000.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

S87563912504 7/6/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  පජාවෙJ 

සංස්කෘ�ක හා කලා උ�මය) සංරKෂණය 

<�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම +N) ඔ[)ෙJ 

ෙසෞ)ද_ය හැ<යාව නංවා1ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 195,000.00         98% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N87561912505 9/5/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  5 ෙශේ4ය hෂ��ව 

.භාගෙය) සම� ද�ව) ෙව�ෙව) උපහාර  

වැඩසටහනK පැවැ�nම

700,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 700,000.00         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

F87561812507 11/7/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/කැළ/අ� 

මහ�- .ද�ාලයට අවශ� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 99,434.50           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

F87563813501 1/24/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කැළ4ය, 

වරාෙගොඩ, i ෙබෝ �Kඛාරාම .හාරස්ථානෙ� 

දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 100,000.00         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87563813502 1/24/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කැළ4ය, 

ෙප�යාෙගොඩ, පරමා_ථ ධ_මාකර ��ෙව)  

.හාරස්ථානෙ� දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා 

^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 100,000.00         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563113503 2/21/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කැළ4ය, 

�ල��ය, ෙගෝනග(පල පාර, වැN]�ර  

සංඝාරාම  .හාරස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

 සංව_ධන කට¶+   =R <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 50,000.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87582813504 1/24/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 99,900.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87561113505 4/11/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

බප/කැළ/ෙවද��ල මහා .ද�ාලෙ� ෙවොNෙබෝ� 

®ඩා ��ෙ� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 138,931.52         93% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87561613506 5/15/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/කැළ/කැළ4 

මහා .ද�ාලෙ� ද�ව) සඳහා  ®ඩා උපකරණ 

ලබා ^ම

25,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 25,000.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87563913507 6/25/2018

සංස්කෘ�ක දායාදය) හා උ�මය) dර<E) 

අනාගත පරDරට දායාද <3ම අර�� කරෙගන  

ෙපොෙසො)  ෙපෙහොය OE�ෙත)  කැළ4ය  

පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 50,000.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

S87561913509 9/5/2018

කැළ4ය පා .ෙ� ෙකොQඨාශය +ල �6� 

කැළ4ය අධ�ාපන ෙකොQඨාශයට  අය�  

පාසැ�වල  ®ඩක  ®fකාව)ෙJ ®ඩා  

]සලතාවය)  නැංnම  සඳහා වැඩසටහනK 

පැවැ�nම. 250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 249,985.00         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87563913510 9/13/2018

..ධ සංස්කෘ�ක හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේk 

හැ<යාව) දැK[ ෙජ�ෂ්ඨ කලාක�ව) ඇග�ම 

අර�� කරෙගන කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

 ඔ[) සඳහා උපහාර උෙළලK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 50,000.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563913511 9/27/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පජාවෙJ 

රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) සා6ත� වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 50,000.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

F87561813512 10/4/2018

ග(පහ අධ�ාපන කලාපෙ� අ�තනග�ල හා 

ග(පහ අධ�ාපන ෙකොQඨාසවල Rෂ්කර පාස�වල 

අධ�ාපනය ලබන අ© ආදාය(ලාÞ ප[�වල 

පාස� ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 499,998.00         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

F87563813513 12/20/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ශා)ත 

 ෙතෙ_සා ෙ-වස්ථානෙ� දහ( පාසලට උපකරණ 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 99,584.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

F87563813514 12/20/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

=ංහාර��ල උ+ර i ෙබෝÂ .හාරස්ථානෙ�  දහ( 

පාසලට උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 99,935.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

F87563813515 12/20/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ග�ෙබො%�ල ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථාන 

.හාරස්ථානෙ�  දහ( පාසලට උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 50,000.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

F87563821500 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ආගEක ස්ථානවල දහ( පාස� සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 399,833.77         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

F87561821501 6/6/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[�වල පාස� ද�ව) සඳහා ඉෙග�( ආධාරක 

ෙලස පාස� බෑJ සහ අභ�ාස ෙපො� 

ලබා�ම

 
1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 999,990.00         100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563921503 4/4/2018

..ධ සංස්කෘ�ක හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේk 

හැ<යාව) දැK[ D-ගලg) ඇගgම අර�� 

ෙකොට ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දEළ 

කලාක�ව) සඳහා වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 399,600.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N87584821504 4/26/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 

10,මාNගාව�ත, i ස-ධ_ම මාවෙ� අංක 97 

දරණ ස්ථානෙ� �6� Nයාප�ංI NQ� .) ෙපර 

පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N87563821506 6/8/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන මා�ගාව�ත සමා  

ධ_මායතනෙ� දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,800.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

F87563821507 6/8/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 10, 

ජය)ත .රෙසේකර මාවෙ� Nයාප�ංI ආගEක 

=-ධස්ථානයK වන dෙබෝධාරාම .හරස්ථානෙ� 

දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�. 95% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H87563121508 6/8/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 02, 

Nයාප�ංI ආගEක =-ධස්ථානයK වන 

ෙකො(පඤ්ඤ n�ය Uණව_ධනාරාම .හරස්ථාන 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ අවස) <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 498,687.34         100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87561121509 6/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 09, 

ෙදමටෙගොඩ,ශා)ත ෙජෝ) .ද�ාලෙ� �.d( 

ෙJQ�ව සහ �.dම සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 399,906.58         100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N87561121510 11/7/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 03, 

ශා)ත මgක� .ද�ාලෙ� නාම Dව�ව සැක=ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 198,000.00         99% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563821511 6/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 10, 

මාNගාව�ත ෙපෙදස, Nයාප�ංI ෙ-වස්ථානයK 

වන මස්FR� ¦ලා� �ස්N( ප�Nෙ� දහ( 

පාසලට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,800.00           100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N87582821512 7/3/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 250,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මා

N87563821513 7/3/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 247,611.14         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මා

N87563121514 7/19/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ආගEක =-ධස්ථානවල ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� 

ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,837.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මා

N87561821515 8/24/2018

ෙකොළඹ පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

පාස� වල අ© ආදාය(ලාÞ ප[�වල පාස� 

ද�ව) සඳහා උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 300,000.00         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

F87582821516 9/10/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සමාජ සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,850.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

N87561121517 9/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 

[�ෆ)ඩ� බාNකා .ද�ාලෙ� ෙJQ�ව, නාම 

Dව�ව හා ආ¥ත පෙ�ශ මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 699,979.64         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563922500 3/5/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙගොත�ව 

පෙ-ශෙ� ෙජ�ෂ්ඨ Dරවැ=ය)ෙJ සංස්කෘ�ක හා 

ආගEක නැ��ව පව_ධනය <�ෙ( පාෙයෝ¨ක  

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 40,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87563822503 10/19/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 349,919.85         100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87582923501 6/8/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාප)R 

�ඩකය)ෙJ ®ඩා ෙකෞෂල�ය ව_ධනය <�ම 

සඳහා පාප)R DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�.ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 125,000.00         100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87561623503 6/8/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� i 

ජයව_ධනDර ��E මහා .ද�ාලය සඳහා ®ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 99,889.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87563923504 7/23/2018

පළාත +ළ පව�නා සංස්කෘ�ක දායාදය)  හා 

උ�මය) dර<ම අර�� ෙකොට i ජයව_ධනDර 

පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ප�ංI R ද�ව)ෙJ කලා 

හැ<යාව) ඔප නැං.ම සඳහා Iත DÅ� 

වැඩසටහ) මාලාවK පැවැ�.ම 95,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 95,000.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87561823505 10/5/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රාජ¨�ය, 

නාවල ජනා ප� පාථEක .ද�ාලෙ� පධාන 

ශාලාව සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 99,000.00           99% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N87561323506 12/10/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපෙ� 

U�ව�)ෙJ සහ .Rහ�ප�ව�)ෙJ 

දැ�ම,]සලතා,ආක�ප සංව_ධනය හා 

��ගැ).ම සඳහා .ෂය සමගාE  වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
225,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

ක.අ.අ - i ජයව_ධනDර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561824500 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ජය දැ@ග�ව 

කOෂ්ඨ .ද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 49,299.00           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87561824501 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ජය දැ@ග�ව 

ෙ-වE�ත .ද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 49,500.00           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87561824502 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ජය 

කලප�වාව =-ධා_ථ .ද�ාලයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 50,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87561824503 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ජය ෙපෝෙ_ 

කOෂ්ඨ .ද�ාලයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 47,999.00           96% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87561824504 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ජය 

ෙහෝක)දර .ද�ාරාජ .ද�ාලයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 50,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87561824505 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ජය 

බටෙපොත කOෂ්ඨ .ද�ාලයට පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 50,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F87582824506 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ව�ෙපොල �ව) ®ඩා සමාජයට ®ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 24,936.90           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87563824508 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

නවග�ව ත���ක)ද ස(w-ධ ජය)� දහ( 

පාසලට දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම  

 

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 29,694.50           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F87563824509 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

වැN��ලෑව යසව_ධනාරාම දහ( පාසලට දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා�ම  

 

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 40,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F87563824510 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

කලප�වාව dද_ශනාරාම දහ( පාසලට දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 40,000.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87563824511 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI අභය 

ද_ශනාරාම දහ( පාසලට දහ( පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 21,194.50           71% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

F87563824512 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

+ංඅඳෙහේන i =ල dමනාරාම දහ( පාසලට දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,275.00           98% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87563824513 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

බ�තර��ල dධ_මාරාම දහ( පාසලට දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,600.00           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87563824514 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපෝෙ_ i මහා .හාර දහ( පාසලට දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,763.80           99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563824515 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ද]� 

තලංගම ම¶රපාද දහ( පාසලට දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,935.00           100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H87563124518 7/17/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන  ෙකොරෙතොට 

අ�ණාරාමෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

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

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87563124525 9/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI .හරස්ථානවල ෙගොඩනැ¨N  ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 250,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87584924526 9/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපර පාස� 

U�ව�) සඳහා DÅ� වැඩ��වK 

පැවැ�.ම

 

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 50,000.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87582824527 8/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපොෙ_ ශK� ®ඩා සE�ය සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,835.50           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87582824529 8/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ක©ෙවල එක�+ ®ඩා සE�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල -                      0% O 0%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87563124532 10/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙපො+අරාව 

dෙබෝධාරාම .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම 

මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,560.00           99% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563124533 9/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන යාකාල .ද�ාෙලෝක 

��ෙවන ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,973.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87561124535 9/13/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැN.ට බප/ජය 

ශා)ත ම�යා මහ .Rහෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 95,267.82           95% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87561824536 10/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

ඇව�ෙහේන බප/ජය .ද�ාෙලෝක .ද�ාලෙ� මාධ� 

එකකය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 99,200.00           99% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

G87563824537 10/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන අඹගහ හ)�ය , 

රාජ¨�ය කලපා�වාව ¥ dද_ශනාරාමෙ� i 

dමංගල දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ 

ලබා�ම 35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 34,990.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87563824538 10/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන පාසැ� මාවත 

කලපා�වාව, රාජ¨�ය ¥ ධ_මාරාම .හාරෙ� 

දහ( පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 24,951.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87561824540 10/22/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බ�තර��ල, 

ද]ණ තලංගම බප/ජය .ද�ාව_ධන මහා 

.ද�ාලය සඳහා අංග ස(D_ණ ශoද .කාශණ 

ය)ත කQටලයK ලබා�ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 250,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N87561824541 10/22/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ජය ඉහළ 

ෙබෝE�ය කOෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ඉෙග�( �යාවNය 

සඳහා පෙයෝජනව� වන êපවා6c ය)ත  

ලබා�ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 191,996.00         96% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561824542 10/22/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  බප /ජය  

ෙකොතලාවල මහා .ද�ාලයට අංග ස(D_ණ ශoද 

.කාශණ ය)ත කQටලයK ලබා�ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 149,690.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

H87563124543 10/29/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන රණාල ම6)ද 

��ෙවන .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 50,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S87563924544 11/23/2018

පජාවෙJ රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <�ම අර�4) ක©ෙවල පා.ෙ�. 

ෙකොQඨාශෙ� D-ගලg) සඳහා  කලා හා  

ෙසෞ)ද_යා�මක වැඩසටහනK පැවැ�.ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 150,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

H87563124545 11/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන පහල ෙබෝE�ය i 

ෛශල¦(බාරාම Dරාණ .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ල 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87563124546 11/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන පහල ෙබෝE�ය i 

ජාNය�ස්ස සදහ( .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ල ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,225.00           98% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87563124547 11/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන අ+�¨�ය මහජන 

මාවත dද_ශන .හාරස්ථ සංඝාවාස 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල -                      0% A 10%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87563124548 12/21/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන  බ�තර��ල 

ෙකොරාෙo i .ජයdමනාරාම .හරස්ථානෙ� 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය සඳහා දව� ලබා�ම 95,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 94,500.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563125503 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ගලඋඩ i ධ_ම .ජය ෙදමහ� ධ_ම ශාලාව 

සංව_ධනය 

<�ම

 

 
400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 399,830.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H87561125504 8/13/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ජය 

ධ_මාෙශෝක කOෂ්ඨ .Rහෙ� කා_යාලය ඉ���ට 

හා wRමැRර වටා ඇ� ¦( ෙකොටස් ¦( ඇ+�( 

ග� අ�ලා dRd ප�� සංව_ධනය <�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 250,000.00         100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87582825510 11/29/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI  ®ඩා සමාජ සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 96,000.00           96% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

N87563925511 12/27/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ..ධ 

සංස්කෘ�ක හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේ  

හැ<යාව) දැK[ කලාක�ව) ඇගgෙ( හා 

��ගැ).ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 198,000.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563126501 7/3/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ර�මලාන i 

ජයdමනාරාම මහා .හාරෙ�  ධ_මශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම 20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                      0% O 0%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87582826502 9/12/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ර�මලාන 

E@ය� පාර, අංක 15/4 N�නෙය6 Nයාප�ංI 

සම¨ එKස� �ඩා සමාජයට �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 49,625.00           99% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87561827500 10/19/2018

ෙද6වල පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ�  ��ය)දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� (-ධ [ ප[ෙ� 

කන�ාරාමයට පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 99,503.29           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561827501 10/19/2018

ෙද6වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ ප[�වල ඉෙග�ම ලබන පාස� 

ද�ව) සඳහා ඉෙග�( ආධාරක ෙලස පාස� 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
25,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 24,667.50           99% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87563828501 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,584.00           100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N87563928502 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ..ධ සංස්කෘ�ක 

හා කලා Kෙෂේතෙ� d.ෙශේ  හැ<යාව ඇ� 

D-ගලg) ඇගgම සඳහා ඇගgෙ( උෙළලK 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 199,500.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N87582828503 8/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,500.00           99% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

H87563128504 12/21/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ඉäබැ-ද i 

dද_මර�නාරාමය .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,750.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F87582829500 3/14/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සE�  සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 75,000.00           100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87563829502 3/19/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ආගEක ස්ථානවල දහ( පාස� සඳහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම 

 

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563929503 3/19/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාවෙJ රස 

.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

සඳහා රසn)දනා�මක වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 179,423.00         90% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H87563129504 10/16/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

��ය)දල i .ද�ාශා)� මහා .හාරෙ� දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධන 

<�ම සඳහා දව� ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,975.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H87563129505 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

��ය)දල ෙකොළ�)න ¦(බාරාම .හාරෙ� 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 49,973.90           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H87563129506 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

වැNෙකො�ව මාක)දන මඩපාත i සංක�ප 

.හාරෙ� දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ල dRd ප�� 

සංව_ධනය <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 49,954.50           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H87563129507 10/16/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

��ය)දල ම]�Rව i dධ_මාලංකාර .හාරෙ� 

දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 49,350.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H87563129508 10/16/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ම]�Rව ඇ%�වල ම]�Rව Dරාණ .හාරෙ� දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය 

<�ම සඳහා දව� ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 49,530.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H87561129509 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

බප/��/ද(ෙප කO� .Rහෙ� ��පස මාg( 

තාCපය ඉ�<�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 95,640.53           96% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563129510 5/17/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI හ��ට 

.මලාරාම .හරස්ථානෙ� i .මලරතන ධ_ම 

.ද�ාලෙ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන කට¶+ 

<�ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 80,000.00           100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N87563929512 7/24/2018

බස්නා6ර පළාත +ළ සංස්කෘ�ක උ�මය) 

dරKෂණය හා ජනගත <�ම අර�� ෙකොට 

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ආගEක 

=-ධස්ථානයK වන  ඓ�හා=ක ගෙ)ව�ත 

Dද¦ම ��බඳව ෙකොQඨාශෙ� පජාව දැ�ව� 

<�ෙ( වැඩසටහනK 
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 200,000.00         100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N87563929513 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ..ධ සංස්කෘ�ක 

හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේ  හැ<යාව) දැK[ 

කලාක�ව) ඇගgෙ( හා ��ගැ).ෙ( 

වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

 
160,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 160,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87563829514 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙබෝ රාජDර i 

Dණ�ව_ධන දහ( පාසල සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 49,299.42           99% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N87563129515 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන නාමප��ව 

=�OෙKතනාරාම .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� 

ලබා�ම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 150,000.00         100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N87563829516 11/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI දහ( පාස�  සඳහා දහ( පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 445,000.00         99% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87563929517 11/21/2018

පළාත +ළ පව�නා ආගEක, සංස්කෘ�ක 

දායාදය) හා උ�මය) dර<E) අනාගත 

පරDරට දායාද <�ම සඳහා කැස්බෑව පා.ෙ�. 

ෙකොQඨාශෙ� කැස්බෑව 01 ශාසනාරKෂක බල 

මlඩලය හා අදාල දහ( පාස� U�ව�) සඳහා 

වැඩසටහනK 
90,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 90,500.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563929518 11/29/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ..ධ සංස්කෘ�ක 

හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේ  හැ<යාව) දැK[ 

D-ගලg) ඇගgම හා ස(මාන පදානය <�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563129519 12/31/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන කහෙපොළ, මඩපාත, 

i ස-ධ_මාරාම .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% O 0%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87563930500 3/19/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාවෙJ රස 

.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

සඳහා රසn)දනා�මක වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87563930502 3/19/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පව�නා 

=ංහල 6)R සංස්කෘ�ක දායදය) හා උ�මය) 

dර<ම අර�c)  <�ෙo�ය කැෙ� ගාම 

Oලධා� වසම +ල සංස්කෘ�ක උෙළලK 

පැවැ�nම.

 
75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 75,000.00           100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N87563930503 3/19/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  පව�නා 

=ංහල 6)R සංස්කෘ�ක දායදය) හා උ�මය) 

dර<ම අර�c)  පස)නDර ගාම Oලධා� වසම 

+ල සංස්කෘ�ක උෙළලK පැවැ�nම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N87584830507 5/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 150,000.00         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N87582830509 5/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ®ඩා සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 24,830.00           99% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561830510 6/6/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[�වල පාස� ද�ව) සඳහා ඉෙග�( ආධාරක 

ෙලස අභ�ාස ෙපො� ලබා�ම

400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 399,970.00         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

H87561130511 5/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපො�ලස්ඕ.ට,කහ+©ව i ස(w-ධාෙලෝක 

.හාරෙ� ෙදමහ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,838.74           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H87563130512 5/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ප)O��ය බාහ(මනගම Rව Dරාණ .හාරෙ� 

සංඝාවාස ෙගොඩනැ¨�ල dRd ප�� සංව_ධනය 

<�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,820.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87582830513 9/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ගල.ලව�ත සම¨ත� ®ඩා සමාජයට ®ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 30,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87563830515 6/11/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

බටවල නාගස්ෙගොඩැ�ල Dරාණ .හාරෙ� i 

dමන�ස්ස දහ( පාසලට දහ( පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 29,702.50           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87561830518 6/11/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මාව�ගම 

කOෂ්ඨ .ද�ාලෙ� අ�ප)R ®ඩා ��යට අවශ� 

.RN අෙලෝක උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 49,974.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87561830519 7/23/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[�වල =d ද�ව) හට ඉෙග�( 

ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා^ම.

 5,000.00                 පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 5,000.00             100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561930520 7/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. කා_යාලය හා ස(බ)ධව 

ෙලෝක ළමා �නය �� කර ගOE) ද�ව)ෙJ 

දැ�ම, ආක�ප දKෂතා ව_ධනය <�ම සඳහා 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 699,525.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N87584830521 8/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI සර= 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 44,922.95           90% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

F87563830522 8/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙහෝමාගම Dරාණ .හාරස්ථ =�=ව1 දහ( 

පාසලට උපකරණ ලබා�ම.

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 40,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87561830526 9/14/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බප/ෙහෝ/ 

පහ�ගම ෙරෝමා� කෙතෝNක ක4ෂ්ඨ .Rහලට 

ඡායා �ටප� ය)තයK ලබා�ම

105,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

H87561130527 10/5/2018

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ� ම�ෙ�ෙගොඩ 

.ද�ා^ප මහ .ද�ාල ප�ශෙ� ¦ෙම6 ඉ�� 

ෙකොටස සඳහා ඇ+�( ග� අ�ලා සංව_ධනය 

<�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 199,337.95         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

G87584130528 11/1/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

<�ව�+©ව,අ�හස් ඉං�= මාධ� ෙපර පාස� 

ෙස�ල( ERල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

25,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 25,000.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87582830529 12/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI �ඩා සE� සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම.

 

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 44,865.00           100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

ක.අ.අ - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563930530 12/18/2018

පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ 

සංරKෂණය හා පව_ධනය අර�4) ෙහෝමාගම  

පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝමාගම Dරාණ නවග� 

6E ප�OO ෙ-වාලෙ� ෙ-ව ෙපරහැර මංගල�ය 

සහ ¨O ම© උළෙලK 

පැවැ�.ම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87563131500 8/10/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ආගEක =-ධස්ථානවල  ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 500,000.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N87584131502 9/14/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� DවK��ය රජෙ� 

ඉඩෙ( �6� නගර සභා ෙපර පාසෙ� ළමා 

උද�ානය සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 231,733.88         93% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

S87536931503 9/14/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ පජාවෙJ 

නායක�වය, ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ සංව_ධන 

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 50,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

H87563132501 8/1/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙදමටෙගොඩ 

=ලර�න ප�මෙJ Nයාප�ංI ආගEක 

=-ධස්ථානයK වන  .කම=ංහාරාමෙ� 

ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සඳහා දව� ලබා�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 498,480.50         100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N87563132502 8/1/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 05 

නාරෙහේ)�ට දාබෙ_ මාවෙ� , Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන i ෙගෞතම 

.හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,407.70         100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N87563132503 7/13/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 07  

Nයාප�ංI ආගEක =-ධස්ථානයK වන 

ෙබෞ-ධාෙලෝක මහා .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සදහා දව� ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 299,870.00         100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87584832504 8/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙකොළඹ 05, නාරෙහේ)�ට දාබෙ_ මාවත ෙගෞතම 

ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 49,581.20           99% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N87563132505 8/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

නාරෙහේ)�ට Nයාප�ංI ආගEක =-ධස්ථානයK 

වන i ධ_මRත .හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සදහා දව� ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 299,806.76         100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N87561832506 8/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ළ 

පෙ-ශෙ� ෙතෝරා ග� අ© ආදාය(ලාÖ ප[�වල 

ඉෙග�ම ලබන පාස� ද�ව) සඳහා ඉෙග�( 

ආධාරක ෙලස පාස� ෙපො� 

ලබා�ම

 
100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 99,972.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

F87582832509 10/5/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 06, 

වැ�ලව�ත,.)ස)Q ප�මග අංක 33/1 

Nයාප�ංI එෆ් ]ෙ_ ®ඩා සමාජය සඳහා ®ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 30,000.00           100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

F87563832510 10/29/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන ෙකොළඹ 05, 

<�ලපන ෙපො�ගහෙහේ)ෙගොඩ පාර i හෘදය 

ෙ-වස්ථානෙ� හෘදය �ව� දහ( පාසල සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා�ම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 39,938.88           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87561832511 11/8/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[�වල පාස� යන ද�ව) හට 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 40,000.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87561832513 11/23/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� බ(බල��ය 

N)pෙසේ බාNකා .ද�ාලෙ� +_ය වාදක 

කlඩායම සඳහා ෙපොR Oල ඇx( කQටලයK 

ලබා�ම

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 99% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

ක.අ.අ - ෙකොළඔ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563932514 12/6/2018

ෙකොළඹ 08 i ��+මා� අ(බා� ෙකෝ.ල �� 

කර ෙගන පළාත +ළ පව�නා සංස්කෘ�ක 

දායාදය) හා උ�මය) dර<E) අනාගත 

පරDරට දායාද <�ම අර�� ෙකොට �Ã�ගස්යාය 

පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  සංස්කෘ�ක කලා 

වැඩසටහ) පැවැ�.ම
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563132515 12/14/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන අංක 75,  i 

ධ_ම<_�රාම පාර ෙපො�ව�ත, ෙකො����ය 

.හරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සඳහා දව� ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 197,340.00         99% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

H87561133500 7/26/2018

බප/ෙහෝ ෙක�මඩල කOෂ්ඨ .ද�ාල �Eෙ� 

ඉ�වන දහ( පාසැ� ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ 

Oම 

<�ම

 200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 198,900.00         99% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

F87563833503 10/5/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ආගEක =-ධස්ථානයK වන දා(ෙC �ෙගොඩ i 

ෙබෝ ව_ධනාරාමෙ� i ර�නාකාර දහ( පාසලට 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 37,305.08           93% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F87582841501 4/16/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI අංක 

12/10/1/1 ගා� පාර ෙකෙස�ව�ත ෙපයා බද_ස් 

®ඩා සමාජයට ®ඩා උපකරණ ලබා^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 25,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87584841502 3/7/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI වා-Rව 

උ+� ත���ය මඩ.�ෙගොඩ i .d-ධාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා^ම.

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානRර 30,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87563141506 3/7/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වලපල i 

ආ�යරතන .හාරස්ථානෙ� i ආ�යරතන දහ( 

පාසල සංව_ධනය <3ම සඳහා දව�ාධාර ලබා^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 49,840.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87584841508 5/2/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා අත�ාවශ� උපකරණ ලබා^ම.

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානRර 49,800.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87563841509 5/2/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� Nයාප�ංI 

කලායතන සඳහා සංÙත භාlඩ ලබා^ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 299,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87582841510 5/2/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා භාlඩ ලබා^ම.

275,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 272,515.00         99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87584841511 5/17/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

20,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානRර 15,260.00           76% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87563141512 6/25/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වා-Rව ශා)ත 

ම�යා ෙ-වස්ථානෙ� සංව_ධන කට¶+ =R <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87582141514 6/25/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 676 

ගාමOලධා� ෙකොQඨාශෙ� ස්u) Oවාස 

සං<_ණෙ� �ඩා ��ය සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87584941515 7/2/2018

ෙපර පාස� අධ�ාපනය පව_ධනය <3ෙ( 

අර�4) පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපර 

පාස� U�ව�)ෙJ DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

100,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563141517 7/2/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI වලපට ¥ 

ආ�යර�න .හාරස්ථානෙ�  දහ(පාසල 

පව�වාෙගන යන ෙගොඩනැ¨�ල ප�සංස්කරණය 

<�ම සදහා ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබා^ම.

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 60,000.00           100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87563141518 7/31/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI වෑකඩ 

ධ_ම පසාද .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87563141519 7/31/2018

 පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI වා-Rව, 

උ+ර ත���ය ව ප)සෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87563941520 8/3/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පව�ව� ලබන 

 ෙඵ�හා=ක දළදා ෙපරහැර සදහා අ�ගාහක 

�දලK 

ලබා^ම

 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87563841522 8/3/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI අ© 

පහdක( ස6ත දහ(පාස� සදහා දහ(පාස� 

උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 167,670.00         84% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87563841523 8/23/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග�+ෙp පානRර ¥ 

=ද�තාරාම දහ(පාසල සදහා උපකරණ ලබා^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 9,636.00             96% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F87584841524 8/23/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 123 ගා� 

පාර,ස�Kක��ල ,පානRර Nයාප�ංI සමනළ 

ෙපර පාසල සදහා උපකරණ ලබා ^ම

10,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානRර 9,860.00             99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563141525 8/29/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වලපල 

ආ�යර�නාරාමය .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,360.00           99% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F87561841527 10/5/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වා-Rව පාථEක 

.ද�ාලය සදහා උපකරණ ලබා^ම

170,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 169,914.80         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87561941528 10/5/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ.ෙපො.ස. 

(සා/ෙපළ) .භාගයට ෙපT =�න පාස� =d) 

සදහා .ෂය සමගා� ස(ම)තණයK පැවැ�.ම

60,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ක�තර 57,125.00           95% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87563941529 10/11/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දහ(පාස�  =d) 

සදහා DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 35,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87561841530 12/13/2018

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙ� වා-Rව උ+� 

ත���ය මඩ.�ෙගොඩ ¥ ඥානාන)ද ක4ෂ්ඨ 

.ද�ාලෙ� ෙපර�ග -_ය වාදක කlඩායමට 

අවශ� ඇR( ආg�ත( ලබා^ම

80,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 80,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87561841531 11/5/2018

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙ� පානRර අ(බල)Rව 

බප/ක� ඉ�ඩා �ස්1( .Rහෙ� -_ය වාදක 

කlඩායමට උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 150,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87561841532 11/15/2018

ක�තර අධ�ාපන කලාපෙ� පානRර 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පානRර න���ව බප/ක� 

=� �ව1 මහ .Rහෙ� -_ය වාදක කlඩායමට 

උපකරණ ලබා�ම.

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87582841533 11/28/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 385/1/2 ගා� 

පාර පානRර පව_ හ[ස් �ඩා සමාජය සදහා �ඩා 

උපකරණ ලබා�ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 78,820.00           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87563141535 11/29/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 6රණ පාර 

වටබාෙJ ¥ =-ධා_ථ .ෙ�කාශම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨◌ිN වල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ සදහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,840.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

H87563141536 11/29/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙ�රගම ¥ 

ගංගා�ලකාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ සදහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,975.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F87584842501 3/5/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා^ම.

210,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�තර 210,000.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

S87584942503 5/2/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපර පාස� U� 

DÅ� වැඩ සටහ) පැවැ�nම.

75,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�තර 75,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87584842504 5/2/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා අත�ාවශ� උපකරණ ලබා^ම.

50,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක�තර 49,842.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87561342506 11/5/2018

 ක�තර කලාපය +ළ පාසැ�වල 

.Rහ�ප�ව�)ෙJ සහ U�ව�)ෙJ දැ�ම 

]සලතා ආක�ප සංව_ධනයට .ෂය සමගා� 

ස(ම)තණයK පැවැ�.ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 144,300.00         96% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87582942507 8/3/2018

පළා� �ඩක ®@කාව)ෙJ ®ඩා ]සලතාවය) 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ක�තර 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙයෞවන හා ®ඩා සE� 

අතර ®ඩා තරගාවNයK සැලd( <3ම

125,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87561242508 8/16/2018

ක�තර අධ�ාපන කලාපයට අය� එ�.ල 

ක/අෙල.යා �ස්1( .ද�ාලය සදහා පාTය ජලය 

ලබා ^ම

10,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 10,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F87563842510 10/16/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

දහ(පාස� සදහා උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 39,600.00           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87561842511 11/5/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙමොෙරො)+©ව 

ධ(මාන)ද .ද�ාලෙ� -_යවාදක කlඩායමට 

උපකරණ හා Oල ඇR( ලබා�ම 1 අ�යර

312,525.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ක�තර 309,500.00         99% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H87563142512 12/28/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මැලෑගම dගත 

¦(බාරාම .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

191,443.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 191,110.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

F87563142513 12/31/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මැලෑගම dගත 

¦(බාරාම .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම අ�යර 2

30,175.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 30,175.00           100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

G87563142514 12/31/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මැලෑගම dගත 

¦(බාරාම .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම අ�යර 3

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 9,500.00             95% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563142515 12/31/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මැලෑගම dගත 

¦(බාරාම .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම අ�යර 4

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 45,000.00           100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N87563142516 12/31/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මැලෑගම dගත 

¦(බාරාම .හාරස්ථ ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන 

කට¶+ =R <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම අ�යර 5

23,382.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 23,382.00           100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N87563143503 6/25/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

]ඩා අ�Kෙගොඩ .හාරස්ථානෙ� දහ( 

අධ�ාපනය ලබා^මට ෙයොදා ග)නා 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 199,290.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87563943504 8/6/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� nදාගම Dරාණ 

රජමහා .හාරස්ථානය ම¨) පජාවෙJ 

රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය 

<�ෙ( අර�4)  ඇසල සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 199,975.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87563143505 8/6/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�ගම ¥ 

.(-ධාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ සදහා ශම පදනම මත 

ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 199,680.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87563143506 8/6/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�ෙබෝ��ල 

ගංගාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ සදහා ශමපදනම මත ආධාර 

ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 149,310.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F87561843508 11/1/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .කමhලා 

.ද�ායතන .ද�ාලෙ� -_යවාදක කlඩායම 

සදහා අවශ� Oල ඇR( හා උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ෙහොරණ 150,000.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563143509 11/28/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග(ම)�ල ¥ 

ෛශල¦(බාරාමය .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

වල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87563143510 11/28/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබො�ෙගොඩ 

ෙබෝ රාජාරාමය .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

වල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R<3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F87563844500 1/17/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කහට��ය 

කන).ල ක)ෙ- .හාරස්ථානය i .පස්= දහ( 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87563944501 2/20/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ 

ත�4ය)ෙJ රස.)දනය හා  කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <3ම සඳහා කලා රස.)දන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම.

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 40,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87563944502 2/20/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ..ධ සංස්කෘ�ක 

හා කලා Kෙෂේතෙ� d.ෙශේ  හැ<යාව) දැK� 

D-ගලg) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම.

260,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 260,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S87563944503 2/20/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) ඓ�හා=ක 

වශෙය) කාලා)තරයK �ස්ෙසේ ඔලෙබො©ව i 

ජයව_ධනාරාම රාජමහා .හාරස්ථානය ම¯) 

වා_kකව පව�වන ෙපරහැර සඳහා අ�ගාහක 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S87563944504 3/5/2018

 ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� i ජයව_ධනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� වා_kක මහා ෙපරහැර සඳහා 

අ�ගාහක �දලK ලබා^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 100,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563944505 3/14/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපො]�.ට 

<�=�ෙමව) රජමහා .හාරස්ථානෙ� වා_kකව 

පව�ව� ලබන සංස්කෘ�ක උෙළල පැවැ�nම.

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

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87563144506 4/16/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙගෝනපල හ)�ය 

ඔලෙබො©ව ජා�ක ත�ණ ෙසේවා මාවත, i 

ස(w-ධාෙලෝක මහා .හාරෙ� සංඝාවාසය ස6ත 

ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 49,920.00           100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

S87563944507 3/21/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය සඳහා න_තනගල එKස� dහද හ�ව 

.=) සංස්කෘ�ක උෙළලK පැවැ�nම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 100,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87563944508 3/27/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය සඳහා ෙහොරණ න_තනගල එKස� 

dහද හ�ව ම¯) වා_kකව පව�වන මහා ග(ම© 

ශා)�ක_මය හා ෙ-ව දානය පැවැ�nම. 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 15,000.00           100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

S87563944509 4/10/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

පාර(ප�ක සංස්කෘ�කාංග ආරKෂා <3ෙ( 

අර�4) බK මහ උෙළල පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 49,750.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87563144510 5/31/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

නාගලක)ද i ස(w-ධාෙලෝක .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 99,432.45           99% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87563944512 6/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙමොරගහෙහේන ¥ 

×_වාරාම .හාරස්ථානෙ� වා_kකව පව�ව� 

ලබන සංස්කෘ�ක උෙළල පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහොරණ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563144515 8/28/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ඔෙබො©ව i ස(w-ධාෙලෝක .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ සදහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම

 
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 199,510.50         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87563944518 7/19/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .යැ< යන 

සංස්කෘ�ක අංගය) නගා =�nෙ( අර�4) 

ඇසල උ�සවය OE�ෙකොට සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

 
30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 30,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F87561844521 8/2/2018

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ� බැ�ල��ය 

ක4ෂ්ඨ .ද�ාලgය . ෙශේෂ අධ�ාපන ඒකකෙ� 

ද�ව)ෙJ ඉෙග�( භා.තාව) සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 50,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

N87561944522 8/6/2018

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ� පළා� සභා 

පාස�වල =d ද�ව)ෙJ ප�ගණක දැ�ම 

ව_ධනය <3ම සදහා ප�ගණක DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

 450,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 450,000.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87563944524 8/14/2018

පජාවෙJ රස .)දනය හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ෙහොරණ 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ ත�lය)ෙJ 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�.ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 20,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F87561844526 8/30/2018

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ� පාස�වල අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� වල ද�ව) සදහා ෙපො�ප� 

ලබා^ම

642,300.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 642,273.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F87563144527 9/4/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQටාඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ඔලෙබො©ව ජා�ක ත�ණ ෙසේවා මාවත 

ස(w-ධාෙලෝක .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා �ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 199,870.50         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563944528 9/5/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක නැ�( 

හා ෙවන� කලා කට¶◌ු+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) උ+� තලගල 

පෙ-ශවා�) ප�ඛ පජාව සදහා සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 80,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F87563844529 10/11/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� n�යෙගොඩ 

.හාරස්ථ ¥ ධ_මදාන දහ(පාසල සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

S87561844530 12/13/2018

ෙහොරණ අධ�ාපන ෙකොQඨාශෙ�  

බප/ෙහොර/උ©වර ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� -_ය වාදක 

කlඩායම සදහා උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 149,900.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

S87563945500 2/20/2018

මRරාවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය <3ෙ( අර�4) ෙර�ණ 

  ෛ◌එ�හා=ක අgයනායක ෙ-වාලය ප�ඛව 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�nම. 250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 250,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S87563945501 6/13/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වරකාෙගොඩ 

ග�ෙලන රජමහා .හාරස්ථානය ම¨) .යැ< 

යන සංස්කෘ�ක අංගය) නගා =�.ම සදහා 

සංස්කෘ�ක උෙලලK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87563945502 7/2/2018

මRරාවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පාර(ප�ක කලා 

කට¶+ සංරKෂණය <3ෙ( හා පව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) වරකාෙගොඩ රජමහා 

.හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 150,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S87563945503 7/2/2018

මRරාවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ..ධ සංස්කෘ�ක 

හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේ  හැ<යාව) දැK� 

D-ගලg) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහොරණ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563945504 6/26/2018

මRරාවල Cරා◌ා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

ආගEක,සංස්කෘ�ක හා කලා කට¶+ 

Cෙ_ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ඓ�හා=ක 

වශෙය) කාලා)තරයK �ස්ෙසේ වරකාෙගොඩ 

ග�ෙලන රජමහා .හාරස්ථානය ම¯) වා_kකව 

පව�වන ෙපරහැර සඳහා අ�Jරාවහක �දලK 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

H87582145506 10/18/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පහළ 

කර)නාෙගොඩ රජෙ� ඉඩමක �◌ි6� 

ෙච(ෙපොව�ත ®ඩා ��ය සංව_ධනය <3ම

155,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 155,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

S87563946500 9/20/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පජාවෙJ 

රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) සා6ත� වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87563946501 7/23/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පජාවෙJ 

රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

සදහා වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 200,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F87582846502 10/5/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

.)ෙරෝ �ඩා සE�ය සදහා අවශ� �ඩා 

උපකරණ ලබා^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 14,715.70           98% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S87563946503 10/5/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පජාව සදහා 

පළාත +ල පව�න සංස්කෘ�ක දායාදය) හා 

උ�මය) dර<E) අනාගත පරDරට දායාද 

<3ෙ( අර�4) wල�=ංහල මහ ප)සෙ�� 

සංස්කෘ�ක වැඩ සටහනK පැවැ�.ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87563946504 10/5/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ප�ංI 

කලාක�ව)ෙJ දKෂතා ඇගgම සදහා 

වැඩසටහනK පැවැ�.ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 129,955.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87563846505 12/27/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙද�මෑ�ල ගාමෙසේවා වසෙ( නෘත�ාෙලෝක 

ලNත කලායතනයට  කලායතනයට සංÙත 

භාlඩ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 19,600.00           98% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H87582146507 10/8/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  wල�=ංහල 

ගලෙහේන �ඩා ��ය සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 50,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H87563147500 5/17/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

720 උKව�ත ගා.O. වසෙ( ගංගා=� 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,578.00           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F87584847501 8/14/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

40,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 40,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87563147502 6/25/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

726 ෙර�ණෙගොඩ ද]ණ ගා.O. වසෙ( 

ෙකෝ)ෙගොඩ ගංගාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R  

<3ම

 
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 170,150.00         85% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H87561147503 6/21/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 719 

ෙකොෙහොලාන ගා.O. වසෙ( ෙකෙහොලාන කO� 

.ද�ාලෙ� ®ඩා ��ය සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,713.88           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87563947504 7/16/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� සා6ත� 

උෙළලට සමගා�ව කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේෂ 

හැ<යාව) දැK� ෙදොඩ)ෙගොඩ සංස්කෘ�ක බල 

මlඩලෙ� O_මාණක�ව) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 48,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 48,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563947506 7/31/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පජාව 

ෙව�ෙව) පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� කලා 

කට¶+ සංරKෂණය <3ෙ( හා පව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) i dෙබෝ  රාජාරාමය ප�ඛව 

ඇසළ මහ ෙපරහැර පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87563147508 11/7/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 799 

Dහා�ෙගොඩ නැෙගන6ර ගා.O.වසෙ( �6� 

මලබඩ ¥ ��+මා�ය(ම) ෙ-වස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N වල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R<�ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 74,260.00           99% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87563147509 10/16/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 807E 

ව�තෙහේන ගා.O.වසෙ( �6� 

ෙපො�ගහක)දව�ත ¥ ��+මා�ය(මා) 

ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R<�ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා�ම
75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 74,360.74           99% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87563947511 10/16/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දහ(පාස� 

U� DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

59,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 59,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87563947512 10/1/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දහ(පාස� 

ද�ව) සදහා DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම.

90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 89,900.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F87584847513 11/1/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උR��ෙගොඩ ¥ 

සරණපාල ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 29,000.00           97% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F87561247514 11/21/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අරCපලක)ද 

ම+/භාරÝ මහා .ද�ාලය සදහා ජල පහdක( 

සැප�ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 49,703.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙදොඩංෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87582847515 12/12/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙර�ණෙගොඩ 

ෙයෞවන සමාජයට �ඩා භාlඩ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,686.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

S87536948500 5/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ත�ණ පජාව 

+ළ නායක�ව ආක�ප හා ෙපෞ�ෂ සංව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) Nයාප�ංI ෙයෞවන සමාජ 

සඳහා නායක�ව DÅ� කඳ[රK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 200,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

F87584848501 5/17/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 25,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87563148502 6/25/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 737 ඒ 

6�ග�ෙගොඩැ�ල ඉ=පතනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R  

<3ම

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F87582848503 12/5/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරාග� 

Nයාප�ංI �ඩා සE�යK  සඳහා ®ඩා උපකරණ 

ලබා^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 25,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H87563148504 12/31/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 737 .හාරක)ද 

ගාමෙසේවා වසෙ( ඉහල ව©ෙගොඩ ¥ 

ෙ��වනාරාමය .හාරස්ථාන සංව_ධනය <3ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා�ම

76,823.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 76,820.00           100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

S87563949500 3/21/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පජාවෙJ 

රස.)දන හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය සඳහා 

රස.)දනා�මක වැඩසටහනK පැවැ�nම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 30,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563149501 5/17/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අ��ග(ෙගොඩ i �ල.d-ධාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,909.70           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

S87563949502 8/13/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කලා කට¶+ 

සංරKෂණය හා පව_ධනය අර�� කර ෙගන 

ෙපොෙසො) සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�nම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 50,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F87563849503 8/13/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI අංක. 

22, ෙකොස්ව�තෙගොඩ පාර, ම+ගම N�නෙ� 

�6� ප)=� කලා ආයතනය සඳහා සංÙත 

උපකරණ ලබා^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 50,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H87563149505 6/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 802 � 

යටෙදොල බට6ර ගා.O. වසෙ( යටෙදොල i 

.ෙ�කාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R  

<3ම

 
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 200,000.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S87563949506 7/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පජාව ෙව�ෙව) 

සංස්කෘ�ක හා කලා කට¶+ සංරKෂණය <3ෙ( 

හා පව_ධනය <3ෙ( අර�4) සා6ත� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 50,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N87561149508 8/10/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ම+ න[�+©ව 

මහා .ද�ාලෙ� වැ=<N ප-ධ�ය සංව_ධනය 

<3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 47,372.00           95% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F87563849509 8/10/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

දහ(පාස� සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 96,411.59           96% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87582849510 11/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 802 f 

යටෙදොල නැෙගන6ර ගා.O.වසෙ( �6� 

එ�.b.NයනආරHI ෙවොNෙබෝ� �ඩා සමාජය 

සදහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,820.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F87561849511 12/6/2018

 ප[ෙ� ආදාය( මQටම අ© බ.ප.ම+ ��ර ක4� 

.Rහෙ� පස්වන වසෙ_ අධ�ාපනය ලබන ස=� 

චානක =dවා සදහා පාස� උපකරණ ලබා�ම

5,000.00                 පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ -

ම+ගම 5,000.00             100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

S87563950500 3/21/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

කලා කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය වන 

උ�සවයකට ප�පාදන සැල�ම ෙව�ෙව) 2018 

සංහල ෙදමළ අ�� අ[�R චා�ත %ෙකන ප�� 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�nම. 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 100,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H87563150501 9/12/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපො�ග(ෙපොල 

ම-ෙදක)ද =� ස(wR .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 40,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

S87563950502 4/10/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ පව_ධනය සඳහා 

උඩෙවල හැලඹ ස.ය සං.ධානය ම¨) ෙහළ 

=�� �� ජා�ක සංස්කෘ�ක උෙළල පැවැ�nම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 50,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87563950504 6/25/2018

පජාවෙJ රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) අගලව�ත 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �)නෙගොඩ ඉ)දසාරාරාම 

.හාරස්ථානෙ� E6R සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 100,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87584850505 7/2/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

 

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 48,400.00           97% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561150506 10/16/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

බප/ම+/ඕම�ත ජනපද ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ�  

එ�මහ) පං�කාමරයK ඉ�<�ම 

 

120,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 118,814.00         99% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F87582850507 8/10/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI �ඩා 

සE� සදහා �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F87561850508 11/23/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ��ර පාථEක 

.ද�ාලයට ෙෆොෙටෝ ෙකො� ය)තයK,කල_ 

u)ටරයK,LED ෙමොOටරයK ලබා^ම

135,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 134,450.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87563950509 10/5/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පජාවෙJ 

රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) සා6ත� වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

S87563951500 3/21/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

කලා කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය වන 

උ�සවයකට ප�පාදන සැල�ම ෙව�ෙව) 2018 

සංහල ෙදමළ අ�� අ[�R චා�ත %ෙකන ප�� 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�nම. 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 80,000.00           80% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H87563151501 6/25/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 777 

ඉ�තෑපාන E�සව+ .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R  

<3ම

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 50,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87584851502 7/2/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

 

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,200.00           98% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

පා.ෙ� - අගලව�ත



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87563851503 7/31/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

උ©ගම - කරපාගල d.d-දාරාම .හාරස්ථ දහ( 

පාසල සඳහා දහ( පාස� උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,469.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F87563851504 7/31/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ඌරෙගොඩ i dන)ද දහ( පාසල සඳහා දහ( 

පාස� උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 97,750.00           98% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

S87563952500 3/21/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාර(ප�ක 

කලා කට¶+ සංරKෂණය හා පව_ධනය වන 

උ�සවයකට ප�පාදන සැල�ම ෙව�ෙව) 2018 

සංහල ෙදමළ අ�� අ[�R චා�ත %ෙකන ප�� 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK පැවැ�nම. 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H87563152501 6/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

හැ)ග�ල ජනපදෙ� i ෙ-වරKkතාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R  

<3ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87584852502 7/2/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

 

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 49,783.80           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87563152503 7/2/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �Oයාවල 

ක�ග�ෙදOය ආරණ� ෙසේනාසන 

.හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලාෙ� ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R<�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 50,000.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87563152504 9/19/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  �ග)න 

හරඹක)ද ��ගල ආරණ�ෙ� ද(සභා 

මlඩපෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 50,000.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563952505 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ත�ණ 

පජාවෙJ රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) සංÙත රසාස්වාද 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H87563152506 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

බR�ග�ව�ත i ��+මා�ය(ම) 

ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 50,000.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F87582852507 8/10/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

�ඩා සE� සදහා �ඩා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 48,519.00           97% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

S87582953500 4/10/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� වැNකල, 

�oබ�ෙගොඩ, ෙකෙළස්ග�ව ගා.O. වසෙ( 

ෙවොNෙබෝN ®ඩාෙ� Oරත ක�ණ ත�4ය)ෙJ 

®ඩා ]සලතාවය) පව_ධනය <3ෙ( අර�4) 

ෙවොNෙබෝ� ®ඩා තරගාවNයK පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

H87563153504 5/2/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙවNවැ���ය 

i අÖනවාරාම .හාරෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ 

අවස) <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

H87563153505 6/25/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

E�ලගස්ෙපොල ගා.O. වසෙ( i අÖනවාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� සංව_ධන 

කට¶+ =R  

<3ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 100,000.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87563953507 6/25/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පජාව +ළ 

ආගEක හා ආධ�ා�Eක ආක�ප වැ@�¶� 

<3ෙ( අර�4) ෙපොෙසො) බැ� Ù 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

පා.ෙ� - E�ලOය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87582153508 7/20/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රජෙ� ඉඩෙ( 

�6� ඉ�ලෙහේන �ඩා ��ය සංව_ධනය <3ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 75,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87563953510 7/26/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙදොඹෙගොඩ 

.ෙ�කාරාමය  ෙඵ�හා=ක ඇසළ ෙපරහැර 

පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N87561153511 8/6/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ෙහො/යටවර 

¥ ඥාන.මල ක..ද�ාලෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R<3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 200,000.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87563953512 8/6/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙදොඹෙගොඩ ¥ 

.ෙ�කාරාම .හාරස්ථානය ම¨) පජාවෙJ 

රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4)  වා_kක ළමා සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 50,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F87582853513 8/16/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI �ඩා 

සE� සදහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 24,960.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H87563153514 8/29/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අරකාෙගොඩ 

ලංකා�ලක .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨◌ිN වල ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R<3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 300,000.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F87563153515 9/4/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ඩග�ව ¥ 

dමනාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N වල 

සංව_ධන කට¶+ =R<3ම සදහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 200,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87561853516 9/4/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ෙහොර/යටවර 

¥ ඥාන.මල ක..ද�ාලෙ� -_ය වාදක 

කlඩායම සදහා උපකරණ ලබා^ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂක.අ.අ. 149,580.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87563953517 10/5/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පජාවෙJ 

රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) සා6ත� වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 30,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87563153518 11/29/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උKක�ල ¥ 

අÖනවාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨Nවල 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ සදහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 99,971.80           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

H87563154500 3/21/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� හඳපා)ෙගොඩ 

බ�ග(පල ෙ6මන)දාරාම .හාරස්ථානෙ� 

 ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 100,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87563154501 4/10/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙදොඹගස්ක)ද i ×_වාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 99,901.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87563954502 5/31/2018

..ධ සංස්කෘ�ක  හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේ  

හැ<යාව) දැK� ද�ව) ඇග�ම අර�� 

කරෙගන ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i Âරාන)ද දහ( පාසල +ල 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 25,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87563154503 6/13/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ෙපෝ�වදlඩ ගෙlතැ)න ¥ ෙසො�රාජ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සදහා 

දව�ාධාර ලබා �ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 49,140.00           98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563954506 6/25/2018

පජාවෙJ රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ඉං¨�ය 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපොෙසො) වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 50,000.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

S87563954507 7/2/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ..ධ සංස්කෘ�ක 

හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේ  හැ<යාව) දැK� 

D-ගලg) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 49,250.00           99% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87584854508 7/2/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සදහා උපකරණ 

ලබා�ම

 

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 49,956.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87563854509 7/2/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

දහ(පාස� සදහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 25,000.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

S87563954510 6/25/2018

පජාවෙJ රස.)දනය හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <3ෙ( අර�4) ඉං¨�ය 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපොෙසො) වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 60,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87563954511 6/26/2018

පජාවෙJ රස .)දනය හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <�ෙ( අර�4)  ඉං¨�ය 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපොෙසො) වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 100,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N87563154512 9/26/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  දඹර 

.හාරස්ථානෙ� ප�සංස්කරණ කට¶+ =R <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 49,851.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87584954513 10/16/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපර පාස� U� 

DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

125,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 120,760.00         97% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87561863500 1/24/2018

කැළ4ය අධ�ාපන කලාපෙ� පාසැ�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

ද�ව)ෙJ අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැංnම 

අර�� කරෙගන ඔ[) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම 500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 498,866.94         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87561963503 5/10/2018

කැළ4ය අධ�ාපන  කලාපෙ�  5 වසර hෂ��ව 

.භාගයට ඉ��ප� වන =d) සඳහා ෙපරÅ�  

ස(ම)තණ  පැවැ�nම

750,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

කැළ4ය 745,846.49         99% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87561863504 3/5/2018

�ග�ව අධ�ාපන කලාපෙ� පාසැ�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[� වල පාස� ද�ව) 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 999,973.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

S87584963505 5/23/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� Nයාප�ංI ෙපර පාස�වල 

U�ව�) සඳහා DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 149,310.00         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S87582963507 5/2/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� �කQ ®ඩාෙ� O¶+ 

ත�ණg)ෙJ ®ඩා ]සලතාවය නංවා1ම 

අර�� කරෙගන �වා රාr �කQ තරඟාවNයK 

පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 300,000.00         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N87561863511 6/25/2018

E�ව)ෙගොඩ අධ�ාපන කලාපෙ� Rෂ්කර 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ 

ප[�වල පාස� ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා ^ම

1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

කලාප අධ�ාපන අධ�Kෂ - E�ව)ෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561863512 10/19/2018

ග(පහ අධ�ාපන කලාපෙ� ( 

ග(පහ,ෙදො(ෙC,අ�තනග�ල) පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය( ලාÞ ප[�වල පාස� 

ද�ව) සඳහා පාස� උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 250,000.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87561963513 9/27/2018

ග(පහ අධ�ාපන  කලාපෙ� ෙනො. ම� 

අධ�ාපන ඒකකෙ� DÅ�ව ලැ. ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම 100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 100,000.00         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N87582963514 10/29/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙවොNෙබෝල ®ඩාව නංවා1ම 

සඳහා තරඟ මාලාවK සං.ධානය <3ම

600,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 591,300.00         99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S87561963515 10/29/2018

ග(පහ අධ�ාපන කලාපෙ�   ෙනො. ම� 

අධ�ාපන ඒකකෙ� DÅ�ව ලැ. ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම 100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 99,000.00           99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87561164500 3/5/2018

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ� ෙකොQඨාශ 

අධ�ාපන අධ�Kෂකව�)ෙJ O_ෙ-ශය මත 

ෙතෝරා ග� පාස� සඳහා ස්මා_Q ප)� කාමර 

සකස් <�ම

1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 985,138.50         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N87561864501 3/12/2018

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ� ෙතෝරා ග� 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[�වල =d ද�ව) හට ඉෙග�( ආධාරක ෙලස 

ෙපො� 

ලබා^ම.

 
500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 499,968.00         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

F87561864502 4/2/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපෙ� ෙතෝරාග� 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[�වල =d ද�ව) හට ඉෙග�( ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා^ම.

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 499,716.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561164503 3/19/2018

පාසැ�වල අත�වශ� සංව_ධන කට¶�තK ෙලස 

බස්නා6ර පළාෙ� ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� පළා� 

සභා පාස� වල කැf ¦ø¨ය ෙඩස් D� 

අ��වැ@යා <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

S87563964504 3/12/2018

ස_ව ආගEක ව%හය ශK�ම� <�ම හා 

සංස්කෘ�ක දායදය) d%<ම අර�� ෙකොට 

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� �ස්N( දහ( පාස� 

U�ව�) සඳහා වැඩ��වK පැවැ�.ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 500,000.00         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

S87584964506 7/2/2018

ෙලෝක ළමා �නය OEත කරගOE) ෙකොළඹ 

�ස්*Kකෙ� ෙපර පාස� ද�ව)ෙJ 

දැ�ම,]සලතා,ආක�ප සංව_ධනය උෙදසා 

පාෙයෝ¨ක වැඩසටහ) 

පැවැ�.ම

 
400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 400,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S87561364508 3/12/2018

ෙකොළඔ අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙදමළ පාසැ� 

.Rහ�ප�ව�)ෙJ දැ�ම,]සලතා,ආක�ප 

සංව_ධනය හා ��ගැ).ම සඳහා .ෂය සමගාE  

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
60,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 60,000.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

S87561964510 10/23/2018

ෙහෝමාගම කලාපෙ� hෂ��වය සම� ද�ව) 

ඇගgම සඳහා උපහාර  වැඩසටහනK පැවැ�nම

237,500.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 237,500.00         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87561964511 3/19/2018

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ� 2018 hෂ��ව 

.භාගයට ෙපT =�න =d ද�ව)ෙJ දැ�ම 

]සලතා හා ආක�ප ව_ධනය සඳහා .ෂය 

සමගාE  ස(ම)තණ මාලාවK 

පැවැ�nම.

 
300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 298,876.50         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87561964512 3/19/2018

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ� 2018 සාමාන� 

ෙපළ .භාගයට ෙපT =�න =d ද�ව)ෙJ දැ�ම 

]සලතා හා ආක�ප ව_ධනය සඳහා .ෂය 

සමගාE  ස(ම)තණ මාලාවK 

පැවැ�nම.

 
300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 297,021.45         99% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561864513 3/19/2018

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ =d) සඳහා අභ�ාස ෙපො� 

ලබා^ම

 

400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 399,970.00         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

F87584864514 3/27/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකයට අය� Nයාප�ංI ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 300,000.00         100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87561964518 3/19/2018

පාසැ� අධ�ාපනය අතහැර යන ද�ව)ෙJ 

]සලතාවය) ව_ධනය <�ම සඳහා ෙහෝමාගම 

කලාප අධ�ාපන කා_යාලෙ� ෙනො. ම� 

අධ�ාපන එකකය ම¨) පාඨමාලා පැවැ�.ම

125,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 116,250.00         93% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N87561864519 4/2/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපෙ� ෙතෝරා ග� 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[�වල =d ද�ව) හට ඉෙග�( ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ 

ලබා^ම.

 
800,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 799,680.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N87561364520 6/20/2018

ෙකොළඔ අධ�ාපන කලාපෙ� පාස�වල දEළ 

පාස� U�ව�) දැ�ම,]සලතා,ආක�ප 

සංව_ධනය හා ��ගැ).ම සඳහා .ෂය සමගාE  

වැඩසටහනK 

පැවැ�.ම

 
400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 400,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N87561964521 6/20/2018

ෙකොළඹ කලාපෙ� පාස�වල උසස්ෙපළ ඉෙග�ම 

ලබන =d)ෙJ දැ�ම ]සලතා හා ආක�ප 

ව_ධනය සඳහා නායක�ව DÅ� වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

 600,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 600,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N87561864522 8/16/2018

��ය)දල අධ�ාපන ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[�වල =d ද�ව) හට ඉෙග�( ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 999,982.50         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87561864523 4/18/2018

��ය)දල අධ�ාපන කළාපයට අය� ෙසෝමnර 

ච)ද=� .ද�ාලෙ� ගෘහස්ථ ®ඩාංගනය ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සඳහා ෙගොඩනැ¨N 

දව� ලබා�ම

800,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 800,000.00         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N87561864524 5/10/2018

බප/��/මාක)දන i dද_ශන ආද_ශ .ද�ාලෙ� 

ශවණාගාරෙ� ආසන පහdක( සැල=ම සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

40,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 39,640.32           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H87561164525 5/10/2018

බප/��/ බ�ව)දර කOෂ්ඨ .ද�ාලෙ� ප�පාලන 

කට¶+ . ම�ව පව�වා ෙගන යාම  සඳහා සහ 

එ6 ආරKෂාව ෙව�ෙව) C.C.T.V කැමරා 

ප-ධ�යK ස්ථා�ත <�ම

87,800.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 87,800.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87561864526 5/14/2018

��ය)දල අධ�ාපන කලාපෙ� Uණා�මක 

අධ�ාපන පව_ධනය <�ම සඳහා පාස� ෙවත 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 298,224.02         99% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N87561864527 6/11/2018

බප/ෙහෝ DවK��ය ද]ණ කOෂ්ඨ .ද�ාලයට 

උපකරණ ලබා�ම

75,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 74,733.79           100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N87561864528 6/8/2018

බප /ජය කල�ෙගොඩ අගාමත� .Rහලට පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 149,206.20         99% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87561864530 7/19/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÞ ප[�වල පාස� ද�ව) සඳහා 

ඉෙග�( ආධාරක ෙලස පාස� ෙපො� ලබා�ම

1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 999,900.00         100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561864531 7/19/2018

බ/� i Dණ�ගා� .Rහෙ� පාස� ද�ව) සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 99,696.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87561864532 9/6/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපෙ� ක©ෙවල 

පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� පළා� පාසැ� 

Dස්තකාල සඳහා Dස්තකාල ෙපො� ලබා�ම

25,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 24,768.00           99% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87561164533 8/20/2018

බප/��/ අංක 01 ක4ෂ්ඨ .ද�ාල �Eෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්ථානය)6 ෙකො)�Q ඇ��ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 63,275.00           97% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N87561864534 9/12/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපෙ� තලංගම 

.ද�ාව_ධන මහා .ද�ාලෙ� ඉෙග�ම ලබන අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[�වල =d ද�ව) හට ඉෙග�( 

ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා^ම.

 
45,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 44,697.20           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87561164537 9/20/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

අඹගහDර i ච)දර�න මානව=ංහ .ද�ාලෙ� 

U� .ෙ�කාගාර ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� වැඩ Oම 

<�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 197,849.12         99% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N87561864539 10/22/2018

බප/ජය බටෙපොත i dද_ශන .ද�ාලය සඳහා අංග 

ස(D_ණ ශoද .කාශණ ය)ත කQටලයK 

ලබා�ම.

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 149,870.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N87561864540 11/1/2018

බප/ෙහෝ/මහා .ද�ාලය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 99,220.26           99% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561864541 11/12/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙකොළඹ අධ�ාපන 

කලාපයට අය� පාස�වල d�� ප)� සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා�ම (e -board interactive 

white board)

900,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 900,000.00         100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

N87561864543 12/11/2018

බප/ෙකො/]මාරඋදය( ෙදමළ මහ .Rහලට ශoද 

වා6c උපකරණ ලබා�ම (sound system)

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 149,684.00         100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

N87561864544 12/11/2018

බප/ෙකො/[�ෙෆ)ඩ� මහ .Rහලට ශoද වා6c 

උපකරණ ලබා�ම (sound system)

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

N87561864545 12/10/2018

i ජයව_ධනDර කලාපෙ� ෙපොෙ_ කOෂ්ඨ 

.ද�ාලෙ� +_ය වාදක කlඩායම සඳහා ෙපොR 

Oල ඇx( කQටලයK ලබා�ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 150,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N87561864546 12/10/2018

i ජයව_ධනDර කලාපෙ� එ(.@.එH. ජයව_ධන 

පාථEක .ද�ාලෙ� +_ය වාදක කlඩායම සඳහා 

ෙපොR Oල ඇx( කQටලයK ලබා�ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 150,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N87561864547 12/10/2018

i ජයව_ධනDර කලාපෙ� ෙකොරෙතොට 

ෙසෝමාන)ද මහ .ද�ාලෙ� +_ය වාදක 

කlඩායම සඳහා ෙපොR Oල ඇx( කQටලයK 

ලබා�ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 300,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N87561864548 12/10/2018

i ජයව_ධනDර කලාපෙ� .ද�ාෙලෝක මහ 

.ද�ාලෙ� +_ය වාදක කlඩායම සඳහා ෙපොR 

Oල ඇx( කQටලයK ලබා�ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 150,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

ක.අ.අ - ෙකොළඔ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561864549 12/14/2018

ෙකොළඔ  අධ�ාපන කලාපෙ� ප[ෙ� ආදාය( 

මQටම අ©  hෂ��වලාÞ =d ද�ව)ෙJ 

අධ�ාපන කට¶+ නංවාNම සඳහා ඉෙග�( 

උපකරණ ෙලස පාස� උපකරණ ලබා�ම

400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 399,966.00         100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

S87584965500 3/21/2018

ෙපර පාස� අධ�ාපනය පව_ධනය සඳහා 

ෙහොරණ කලාපෙ� ෙපර පාස� U�ව�) හා =d 

ද�ව)ෙJ ®ඩා ]සලතා නැංnෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම.

60,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ -                      0% O 0%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F87563801001 4/26/2018

�[ල��ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI, =� =-ධ�ථාරාම Dරාණ .හාරෙ� . i 

ධ(මාෙලෝක =යවස් සම� දහ( පාසල සදහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561802001 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/�දNR ෙp.p 

ෙම)@ස් මහ .Rහල සඳහා ©Cෙලෝ ය)තයK 

ලබා^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 496,800.00         99% I 100%

F87561802002 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/ක�නායක 

ෙරෝ.ක. මහා .ද�ාලය සඳහා ©Cෙලෝ ය)තයK 

ලබා^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 496,800.00         99% I 100%

F87561802003 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/ෙ/රා/ 

පනා)RD�ෙ� මහ .ද�ාලය සඳහා ©Cෙලෝ 

ය)තයK ලබා^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 496,800.00         99% I 100%

F87561802004 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/ම�ය රාFT 

ක. -.. .Rහල සඳහා ©Cෙලෝ ය)තයK ලබා^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 496,800.00         99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87561802005 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/ක�රාණ ක. 

-.. .Rහල සඳහා ම�� �@යා ය)තයK ලබා^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 81,750.00           82% I 100%

F87561802006 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/අලව+��ය 

ක. -.. .Rහල සඳහා ම�� �@යා ය)තයK 

ලබා^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 81,750.00           82% I 100%

F87561802007 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/ක�වා�CDව i 

.ජය ක. -.. .Rහල සඳහා ම�� �@යා 

ය)තයK ලබා^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 81,750.00           82% I 100%

F87561802008 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/ෙතෝCDව ශා. 

�NCෙ)� ක. -.. .Rහල සඳහා ම�� �@යා 

ය)තයK ලබා^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 81,750.00           82% I 100%

F87561802009 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/වලාන ලKෂ්E 

ක. -.. .Rහල සඳහා ම�� �@යා ය)තයK 

ලබා^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 82% I 100%

H87563102010 12/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ශා)ත 

==Nයා ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම සදහා ශම පදනම මග දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 199,916.00         100% I 100%

H87561103001 3/12/2018

�ග�ව අධ�ාපන කලාපෙ� ආචා_ය ]ල=ංහ 

.ද�ාලෙ� ®ඩා ��ය සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 999,536.28         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

කලාප අධ�ාපන අධ�Kෂ - �ග�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87561103002 3/12/2018

�ග�ව අධ�ාපන කලාපෙ� ආචා_ය ]ල=ංහ 

.ද�ාලෙ� .Rහ�ප� කා_යාලය නnකරණය 

<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,688.58         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87561103003 3/12/2018

�ග�ව අධ�ාපන කළාපෙ� ආචා_ය ]ල=ංහ 

.ද�ාලෙ� U� .ෙ�කාගාරය සංව_ධනය <�ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 696,780.90         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87561803004 8/14/2018

�ග�ව කළාප අධ�ාපන ෙකොQඨාසෙ� බප/�ග 

අලව+��ය ක4ෂ්ඨ -n�gක .Rහල සඳහා 

ප�ගණක 02K ලබා ^ම.

200,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 200,000.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87582803005 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ®ඩා 

සE� සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 999,600.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87582903006 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ®ඩක 

®@කාව)ෙJ ®ඩා ]සලතාවය) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) Nයාප�ංI ®ඩා සE� සඳහා 

සැහැ�� ප)R �කQ තරගාවNයK පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 300,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87582903007 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ®ඩක 

®@කාව)ෙJ ®ඩා ]සලතාවය) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) Nයාප�ංI ®ඩා සE� සඳහා 

එ�ෙ� තරගාවNයK පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561203008 8/14/2018

�ග�ව  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙනො. ම� අධ�ාපන ඒකකෙ� DÅ�ව ලැw 

ස්වයං%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා ^ම

1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 995,994.30         100% I 100%

පා.ෙ�-�ග�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561104001 4/26/2018

E�ව)ෙගොඩ අධ�ාපන  කලාප කා_යාලය සදහා 

ආපන ශාලාවK ඉ�<�ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,997,257.10      100% I 100%

N87561104002 4/26/2018

බප/E� ෙකෝ)ෙගොඩ��ල ශා)ත අ)ෙතෝO 

කOෂ්ඨ .ද�ාලෙ� 160*40 ෙදමහ� 

ෙගොඩනැ¨�ල අ��වැ@යා <�ම

3,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,493,899.05      100% I 100%

F87561804003 12/31/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ�  ෙකොරස 

රණ=ංහ මහා .ද�ාලෙ� =d ද�ව)ෙJ 

පෙයෝජනය සඳහා උපකරණ ලබා ^ම.

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

E�ව)ෙගොඩ 499,670.00         100% I 100%

N87563104004 8/31/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ග(පහ උJග�ෙබොඩ i 

d=ලාධරාරාමය .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා 

^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 499,904.00         100% I 100%

S87563906001 3/7/2018

w-ධ ශාසනය හා අධ�ාපන Kෙෂේතය ෙව�ෙව)   

අන¨ ෙමෙහයK ඉ� කළ  අ�තනග�ල රජමහා 

.හාරෙ� .හාරා ප� Dජ� ප)Oල i ආන)ද 

ස්වා�) වහ)ෙසේ ෙව�ෙව)  ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 400,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

ග(පහ 398,750.00         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H87563106003 8/8/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ඉ=සර තෙපෝවනය (සාම උයන) 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 500,000.00         100% I 100%

H87563107001 4/6/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මාෙK.ට බැC�ස්�Q ෙ-වස්ථානය 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 500,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563108002 4/18/2018

ජා ඇල පාෙ-hය ෙ�ක( කා_යාලෙ� Nයාප�ංI 

නාරංෙගොඩපාව ෙ�ව�ත O_මල R_R 

ෙ-වස්ථානෙ� දහ( පාසෙ� සTපාරKෂක 

ප-ධ�ය ඉ�<�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,526.42         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87563808003 5/17/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI දහ( පාස� සදහා උපකරණ ලබා ^ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 998,550.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87584808004 5/17/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙපර පාස� සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා ^ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561808005 8/20/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/උද(.ට 

ආචා_ය ]ල=ංහ මහ .Rහල සඳහා ඡායා �ටප� 

ය)තයK ලබා^ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 118,680.00         79% I 100%

F87561108006 8/20/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග/උද(.ට 

ආචා_ය ]ල=ංහ මහ .Rහල සඳහා ආරKෂක 

කැමරා ප-ධ�යK ලබා^ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 300,000.00         100% I 100%

H87563111001 4/18/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙදො(ෙප, අ��පාර i .ජය 

ආන)දාරාමය .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563113001 1/19/2018

කැල4ය රජමහා .හාරස්ථානෙ� “ කැල4ය 

රජමහා.හාරස්ථ සංව_ධන සභාව“ ම¯) 

සංස්කෘ�ක උ�මය) %කගැTම ��කරගOE) 

වා_kකව පව�ව� ලබන R�+ මහා ෙපරහැර 

සඳහා ප�සරය යථා ත��වයට ප�කර ගැTෙ( 

අර�4) �ල� අ�ගාහක�වයK ලබා ^ම.
500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ජා ඇල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563113002 1/29/2018

කැල4ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI  නාර(E4ය අෙශෝකාරාම 

.හාරස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨N ඉ�<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563113003 6/13/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI කැළ4ය ¦යගම පාෙ_ ශා)ත 

ෙතෙ_සා ෙ-වස්ථානය (ර+ප�Nය) ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563121001 9/21/2018

ෙකොළඹ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොළඹ 13, ෙකොටෙහේන පාෙ_ �6� i 

ෙබෝ රාජාරාම .හාරස්ථානෙ� (ග�ෙපො�ත 

ප)සල) ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,926.20         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563121002 1/29/2018

ෙකොළඹ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොළඹ 15, o�මැ)ඩ� පාර 

=�සරණංකර .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563121003 3/9/2018

ෙකොළඹ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොළඹ 13 ෙකොටෙහේන , dEතාරාම  

.හාරස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,991.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561821004 3/7/2018

ෙකොළඹ අධ�ාපන කළාපෙ� බප/ෙකො රාජ=ංහ 

මහා .ද�ාලය සදහා ම�s �@යා 

ෙපොෙජKටරයK සහ .ද%� Dව�වK ලබා ^ම

300,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 300,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563121005 5/3/2018

ෙකොළඹ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI, ෙකොටෙහේන පරමාන)ද .හාර මාවත 

අංක 29 i පරමා)නද .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N  සංව_ධනය <�ම .

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,917.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87561121007 4/6/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�, 

ෙකොළඹ 13, මධ�ම 6)R .ද�ාලෙ� 

ශවනාගාරෙ� සංව_ධන කට¶+ සදහා

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,502,549.74      75% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563121008 4/10/2018

ෙකොළඹ පාෙ-hය ෙ�ක( කා_යාලයට Nයාප�ංI 

අභය=ංහාරාම පාර, පංIකාව�ත 6 

අභය=ංහාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,785.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563121009 4/12/2018

ෙකොළඹ පාෙ-hය ෙ�ක(  කා_යාලෙ� 

Nයාප�ංI අංක 40 , ද ෙසේර( ෙපෙදස. ෙකොළඹ 

15 6 ෙබෝ ස�දරාම .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සදහා දව�මය 

ආධාර ලබා ^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,853.65         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87563821010 4/18/2018

ෙකොළඹ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

NයාපදංI, අංක 358, අ�� මාවත පාර. ෙකොළඹ 

15 6 O_මා4 කලායතනය සදහා සංÙත 

උපකරණ ලබා^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87561121011 5/16/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙකොළඹ 05, 

<�ළපන, ×_වාරාම මාවත ස-ධ_ෙමෝදය මහ 

.ද�ාලෙ� ආවරණ තාCපෙ� ඉ�� ෙකොටස 

ඉ�<3ම

3,100,000.00          අමා.ෙ�. 80% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561821012 10/22/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ෙකොළඹ 

අධ�ාපන කළාපයට අය� බප/ෙකො/.හාර මහා 

ෙ-. බාNකා .ද�ාලය සදහා ප�ගණකයK, �දණ 

ය)තයK හා තO ෙදොර �තකරණයK ලබා^ම

210,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 91,874.00           44% I 100%

N87563921014 10/22/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මැදෙකොළඹ උ+� ෙකොළඹ ශාසනාරKෂක බල 

මlඩල ෙදෙK d.ෙශේ  දKෂතා දැK[ ද� 

දැ�ය) ඇගgෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 60,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563122001 4/26/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

Nයාප�ංI, ෙකොෙලො)නාව. වR�ලව�ත dන)ද 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 299,950.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563922004 10/22/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොෙළො)නාව බට6ර, 

ෙකොෙළො)නාව  නැෙගන6ර  ශාසනාරKෂක 

මlඩලෙ� d.ෙශේෂ දKෂතා දැK[ ද� දැ�ය) 

ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 59,940.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563123001 3/28/2018

i ජයව_ධනDර  ෙකොQෙQ පාෙ-hය ෙ�ක( 

කා_යාලෙ� Nයාප�ංI අංක 360, පරණ 

ෙකොQටාව පාර, උඩහ��ල 6 ¥ dද_මාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 499,250.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563123002 3/12/2018

i ජයව_ධනDර ෙකොQෙQ පාෙ-hය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI �ෙJෙගොඩ,පාෙගොඩ, 

පළ�වැO හරස්n�ෙ� .අංක 49/2 ÖK7 

.ෙ�කාරාමය  හා භාවනා  මධ�ස්ථානෙ�  

ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම
500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 499,680.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561823003 4/23/2018

බප/ජය i රාÅල බාNකා  මහා .ද�ාලෙ� 

.ද�ාගාරය සදහා .ද�ාගාර උපකරණ ලබා ^ම.

800,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 798,556.30         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563123004 4/26/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අංක 132/ඒ 1/1, වැNකඩව�ත පාර, 

]�)දව�ත . රාජ¨�ය 6 i මහා nරභදකාN 

අ(මා) ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<�ම 300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561823005 5/31/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කළාපයට අය� 

බප/ජය/ස්ටැ)N �ලකර�න ක4ෂ්ඨ .ද�ාලය 

සදහා ෙෆොෙටෝෙකො� ය)තයK ලබා ^ම.

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 125,925.00         84% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - i ජයව_ධනDර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87561823006 6/13/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපෙ� අ+�¨�ය 

මහාමාත� ම..ද�ාලය සදහා -_ය වාදක 

කlඩායමට  අවශ� Oල ඇR( ලාබා^ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 249,900.00         100% I 100%

F87561823007 6/13/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කළාපෙ� ලංකා සභා 

ක..ද�ාලෙ� -_ය වාදක කlඩායමට -_ය 

වාදක උපකරණ ලබා ^ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 249,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561823008 6/13/2018

i ජයව_ධනDර කළාපෙ� ��C �ලකව_ධන 

ම..ද�ාලෙ� බට6ර -_යවාදක කlඩායමට 

-_ය වාදක උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 98,000.00           98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561823009 6/19/2018

i ජයව_ධනDර කලාප කා_යාලයට අය� 

බප/ජය මහරගම මධ� මහා .ද�ාලෙ� -_යවාදක 

කlඩායමට අවශ� භාlඩ ලබා ගැTම සදහා

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 250,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563923010 10/22/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ Nයාප�ංI  

ශාසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ දKෂතා 

දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 30,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563124001 1/29/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මැදෙගොඩල)ද ,අ+�¨�ය Dරාණ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ඉ�<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 499,110.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563124002 4/10/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI 331/10 ෙබොර�ෙගොඩ අ+�¨�ය 6 i 

අභය .ෙ�කාශමෙ�  ෙගොඩනැ¨N සංව_ධන 

<�ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563124003 4/10/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI  ද]� තලංගම, බ�තර��ල ම¶රපාද 

��ෙව) .හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර 

ලබා ^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 499,975.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563124004 4/18/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ක©ෙවල ඉහළ ෙබෝE�ය i 

ආෙශෝකාරාමය .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 499,551.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87561324005 4/26/2018

බ�තර��ල බප/ජය i ඉ)දෙජෝ� .ද�ාලෙ� 

පාස� නාම Dව�ව ස.<�ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 250,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563124006 5/16/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අ+�¨�ය, ඔ�වල i 

ෙබෝÂ�Kඛාරාම Dරාණ .හාරස්ථානෙ� 

ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 499,601.75         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563824007 6/1/2018

¥ ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට 

අය� ඇ+�ෙකොQෙQ, ෙකොQෙQ6 =�පැර](බා 

��ෙව) .හාරස්ථානෙ� =� ස(w-ධ Dජා 

ෙපරහැර කට¶+

60,000.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 60,000.00           100% I 100%

H87563124008 6/20/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

NයාපදංI  බ�තර��ල , තලංගම ද]ණ , පාස� 

මාවත , අංක 969 �6� *�ටක  ධ_මායතන 

.හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 453,430.64         91% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561824009 6/22/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කළාපෙ� බප/ජය 

Uණෙසේකර කOෂ්ඨ .ද�ාලය ෙවත ©Cෙලෝ ඡායා 

�ටප� ය)තයK ලබා ^ම

450,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 450,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87561824011 8/8/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� i ජයව_ධනDර 

අධ�ාපන කලාපයට අය� දැ@ග�ව ෙ-වE�ත 

.ද�ාලය සඳහා ශoද .කාශන ය)ත ප-ධ�යK 

ලබා^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561824012 8/8/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� i ජයව_ධනDර 

අධ�ාපන කලාපයට අය� තලංගම dෙබෝ  

ක4ෂ්ඨ .ද�ාලය සඳහා ම�� �@යා 

ෙපොෙජKට_ ය)තයK ලබා^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87561124013 8/8/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� i ජයව_ධනDර 

අධ�ාපන කලාපයට අය� එ(. f. එH. ජයව_ධන 

.ද�ාලෙ� ආරKෂක තාCපෙ� ඉ�� ෙකොටස ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 98,519.70           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87561124014 8/8/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� i ජයව_ධනDර 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙබෝE�ය �Oදාස 

]මාර+ංග .ද�ාලෙ� �.d( ෙJQ�ව හා පැ� 

බැ(ම සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 200,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87563124015 9/14/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බටෙපොත i dද_ශනාරාම .හාරස්ථ 

ෙබෝ ) වහ)ෙසේ වට ර) වැටK  ස්ථා�ත <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N87563924017 10/22/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ක©ෙවල උ+ර,ක©ෙවල ද]ණ  

ශාසනාරKෂක  මlඩලෙ� d.ෙශේෂ දKෂතා 

දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561624018 10/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� i ජයව_ධනDර 

අධ�ාපන කලාපයට අය� බටෙපොත dද_ශන 

.ද�ාලය සඳහා ®ඩා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 50,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

ක.අ.අ - i ජයව_ධනDර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561125001 1/18/2018

බප/ජය/ෙකොQටාව උ+ර ධ_මපාල .ද�ාලෙ� 

පැ� බැ(ම ඉ�<3ම.

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,120,627.31      85% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563125002 2/19/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ප)O��ය කල�ෙගොඩ =� 

Uණෙසේකර ධ_මායතනෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම  සදහා දව�ාධාර 

ලබා ^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,414.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87584825004 10/3/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙපරපාස� සදහා ෙපර පාස�  

උපකරණ ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563125006 2/27/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොQටාව ද]න �Kමෙ� පාෙ_ =3 

ධ_ම <�තාරාම Dරාණ .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,853.25         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87563825007 2/27/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI මා]�ර ප)O��ය මා]ඹරූ Dරාණ 

.හාරස්ථානෙ� i රතනසාර දහ( පාසල සදහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 199,314.90         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563125008 2/27/2018

මහරගම පාෙද�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙම�තාරාම පාර ,ෙකොQටාව , 

ප)O��ය 6 ෙම�තාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,943.54         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87584925009 3/22/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  ෙපර 

පාස� ළ�) �Nක කරෙගන  2018 ෙලෝක ළමා 

�නය ෙව�ෙව) වැඩසටහ) පැවැ�nම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 946,750.00         95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87561125010 4/6/2018

බප/ජය ෙදපානම ධ_මපාල කO� .ද�ාලෙ� 4,5 

ෙශේc සහ Dස්තකාල ෙගොඩනැ¨�ල දැ� ගසා 

ආවරණය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 367,520.00         92% I 100%

H87563125011 4/10/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලෙ� 

Nයාප�ංI මහරගම, ෙගො@ග�ව 6 i ස-ධාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 498,977.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563125012 4/10/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මා�ෙවල i Ùලවනාරාම 

.හා_සථානෙ�  ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,970.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87561125013 5/3/2018

බප/ජය ෙකොQටාව උ+ර ධ_මපාල .ද�ාලෙ� 

තාවකාNක ප)� කාමර ෙගොඩනැ¨N ඉ�<�ම

2,700,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,700,000.00      100% I 100%

F87561825014 5/8/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� බප/ජය 

wවනකබා පාථEක .ද�ාලෙ� පධාන ශාලාව 

සදහා Cලාස්�K D� ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 99,960.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563125015 6/13/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI  �ෙJෙගොඩ , ගංෙගොඩ.ල, රබ_ව�ත  

පාර , අංක 78 සාරානා� ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87563825016 8/1/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පරම ධ(ම.හාරෙ� දහ( පාසල සදහා 

D� ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 199,590.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563125017 8/16/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI i 

ජයෙබෝ  .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 199,590.00         100% I 100%

N87563925018 10/22/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  ශාසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ 

දKෂතා දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 59,999.73           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87563925019 11/26/2018

පාර(ප�ක කලා කට¶+ සංරKෂණය හා 

පව_ධනය අර��  ෙකොට මහරගම පාෙ-�ය 

ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ත�ණ හා වැ@6� යන 

අයෙJ රස.)දනය සදහා වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 100,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

S87561825020 12/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� i ජයව_ධනDර 

අධ�ාපන කලාපයට අය� බප/ජය/ෙකොQටාව 

උ+ර ධ_මපාල .ද�ාලය සඳහා ©Cෙලෝ 

ය)තයK ලබා^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 499,100.00         100% I 100%

H87563126001 8/20/2018

ර�මලාන පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ද]� ර�මලාන, ඥාෙ))ද පාර, 

ෙබෝ �Kකාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 499,940.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563926003 9/18/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ර�මලාන පරමධ(ම ෙH�ය ��ෙව) 

.හාරස්ථාන ප�ශෙ� අ�Dජ� අ�+ඩාෙ� 

�යරතන ස්වා�) වහ)ෙසේ ෙව�ෙව) උපහාර 

උෙළලK පැවැ�nම 25,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

N87563926004 10/22/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයප�ංI  ශාසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ 

දKෂතා දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 30,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ර�මලාන



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561826006 12/5/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

බප/�� ලN�ඇ+ල��දN .ද�ාලෙ� බට6ර 

-_ය වාදක කlඩායම සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

��ය)දල 99,450.00           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563927002 10/22/2018

ෙද6වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  ශාසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ 

දKෂතා දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 30,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87563927003 12/18/2018

ෙද6වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ..ධ ආගEක, 

සංස්කෘ�ක හා කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේ  

හැ<යාව) දැK� =d ද�ව) ඇග�ෙ( 

අර�4) ෙද6වල, නැ�මාල i මහා 

.හාරස්ථානය ප�ඛව වැඩසටහනK පැවැ�nම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 24,956.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

H87563128001 7/26/2018

ෙමොර�ව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙමොර�ව ෙබො�පන සාම 

.හාරස්ථානෙ� දහ(පාස� ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 298,880.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87563928002 8/24/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙමොර�ව i .d-ධාරාම මහා .හාරස්ථානෙ� 

පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ 

සංරKෂණය හා පව_ධනය <�ෙ( අර�4) 

සං.ධානය කර� ලබන ගැසQ ම¯) පකාශයට 

ප� කරන ලද, වා_kක �නාව ර)ෙදෝN ඇසළ 
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563928003 10/22/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  ශෘසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ 

දKෂතා දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 30,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563129001 1/29/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

Nයාප�ංI, වෑවල ,ගංගාරාම පාර 3වන ප�මඟ 

ධ(Eකාරාමෙ� .හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�මට

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,973.02           20% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563129002 1/29/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය  ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙබොරලැස්ග�ව, ෙ�රහැර  ගංගාරාම 

Dරාණ .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 450,000.00         90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563129003 1/29/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI , ��ය)දල ෙබෝ])දර, nර=ංහ 

මාවෙ� i ධ(ම සමා  .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 499,512.40         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563129004 1/29/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI, ��ය)දල, Oව)�@ය, i 

මෙහේ)දාරාමෙ� i ආන)ද දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<�ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563129005 3/12/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ��ය)දල =-ධ��ල Dරාණ .හාරෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% A 10%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563129006 4/18/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI, අංක 382/1 ෙද6වල පාර 

ෙබොරලැස්ග�ව  6 ධ_මරාbකාශම .හාරෙ� 

ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම 

සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 496,859.75         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563129007 4/26/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  ඇ%�වල , ප����ය =� 

.ජය=�ව_ධනාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 499,481.35         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563129010 5/16/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI අංක 

429, i .ද�ාශා)� මහ ��ෙව) .හාරස්ථානෙ� 

සTපාරKෂක පහdක( සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563929012 8/8/2018

පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ 

සංරKෂණය හා පව_ධනය <�ෙ( අර�4) 

ගැසQ ම¯) පකාශයට ප� කරන ලද ඓ�හා=ක 

ෙබ�ල).ල රාජ මහා .හාරෙ� ඇසළ 

Dෙණ�ෝ�සවය හා ෙපරහැර මංගල� ෙව�ෙව) 

අ�ගාහක �දලK ලබා ^ම
300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 300,000.00         100% I 100%

F87563829014 8/13/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

��ය)දල ෙහො)න)තර i .ජයන)දාරාම 

.හාරස්ථ i පඤ්ඤාන)ද දහ( පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 199,975.00         100% I 100%

N87563129015 10/17/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

��ය)දල මා(ෙC ඓ�හා=ක ගෙ)ව�ත 

ෙ-වාලය ම¯) ෙහළ සංස්කෘ�ක කලා අංගය) 

dරáම �� කරෙගන සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563929016 10/22/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

NයාපදංI ��ය)දල . ෙබොරලැස්ග�ව 

ශාසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ දKෂතා 

දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 60,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563130001 1/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� , 

Nයාප�ංI ��පන උ+ර,හ�ගහෙද4ය , �ලමාතා 

 ආරාමෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�මට

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,392.01         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563130002 1/29/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� , 

Nයාප�ංI පනාෙගොඩ, ක)ෙ- Dරාණ .හාරෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�මට

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 498,135.56         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563130003 3/12/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ��පන Dරාණ .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 449,533.19         90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563130004 4/10/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක(  කා_යාලෙ� 

Nයාප�ංI ��ය)දල , =-ද��ල ]ඩාමාRව 6 i  

සාං2කාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,806.40         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563130005 4/10/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( කා_යාලෙ� 

Nයාප�ංI <�ව�+©ව �ණමෙ�ව�ත 6 i 

dෙබෝධාරාම .හාරස්ථානෙ�  සOපාරKෂක 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,856.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563130006 4/10/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( කා_යලෙ� 

Nයාප�ංI ෙහQ�යාව�ත �ෙගොඩ 6 ෙබෞ-ධ 

මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,980.55         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563130007 4/18/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහෝමාගම ෙගොඩගම i ෙඛ�තාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලා ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය 

<�ම

 
500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,414.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563130008 4/18/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක(  ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI <+�ෙහේන , ම�ෙ�ෙගොඩ i 

ජයdමනාරාමය .හාරස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨ ශම 

පදනම මත සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර 

ලබා ^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,864.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87563830009 5/2/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i සාං2කාරාමෙ� දහ( පාසල සදහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,750.00           100% I 100%

F87561830010 5/8/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

බප/ෙහෝ/=� �යර�න මධ� මහා .ද�ාලෙ� 

සංÙත අංශය සදහා අවශ� සංÙත භාlඩ ලබා ^ම

250,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ක.අ.අ - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563130011 6/22/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බටවල, i dගත Uණව_ධන .ෙ�ක 

ෙසේනාසනෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,973.25         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87563830013 8/8/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ප)Oප�ය , 6���ය, Dරාණ .හාරෙ� 

iරතන�ස්ස දහ( පාසල සදහා D� ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 199,400.00         100% I 100%

F87561830014 8/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙහෝමාගම 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ��ෙලගම මහා 

.ද�ාලය සඳහා -_ය වාදන උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 99,800.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563930015 10/22/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  ශාසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ 

දKෂතා දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 59,995.75           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563130016 12/18/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙහෝමාගම, හබරකඩ i ෛශලා)තායතන Dරාණ 

ව.හාරස්ථානෙ�  දහ( පාසෙ� දහ( අධ�ාපනය 

ලබා^මට ෙයොදා ග)නා ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                      0% O 0%

H87563131001 1/29/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI DවK��ය. මානකඩ, i න)දනාරාම 

Dරාණ .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N ඉ�<�මට

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563131002 2/27/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ]ඩ�.ල, +)තාන, හංවැ�ල ෛමr 

ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථානෙ� .හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර 

ලබා ^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 498,262.75         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563131003 4/26/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI . කණ(පැ�ල ව�ත. ෙකොස්ගම 6 �ව 

ශK� ��ලයා_ ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563131004 5/8/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI උKව�ත අ.ස්සාෙ��ල 6 i 

ජයෙබෝ  .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563131005 5/16/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI +(ෙමෝදර, ඇ�ලඋඩ i 

ස(ෙබෝÂරාජාරාම .හාරස්ථානෙ� ධ_මශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <�ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563931007 10/22/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  ශාසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ 

දKෂතා දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 30,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563132001 1/29/2018

�8�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�, 

Nයාප�ංI ෙකොළඹ 05, නාරාෙහේ)�ට,ඇ�.�ගල 

මාවත, අංක 560 i මහ ෙබෝ  .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�මට

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,911.40         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563132003 3/12/2018

�8�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොළඹ 06, වැ�ලව�ත,ෙ��නාරාම 

පාර, අංක 229 6 ෙ��වනාරාමය .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87563832004 4/26/2018

�8�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ං� ෙබෝෙසත ධ(ම OෙKතනය හා ජජා 

ෙසේවා ආයතනෙ� ෙබෝෙසත දහ( පාසල සදහා 

දහ( පාස� උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 100,000.00         100% I 100%

පා.ෙ� - හංවැ�ල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563132005 6/19/2018

�Ã�ගස්යාය  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI 418/1, ෙබෞ-ධාෙලෝක මාවත,ෙකොළඹ 

07 6 අ+ලධ_ශන ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,923.53         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563932008 10/22/2018

�8�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Ý8�ගස්යාය 1, �8�ගස්යාය 2, ශාසනාරKෂක 

මlඩල ෙදෙක6 d.ෙශේk දKෂතා දැK[ ද� 

දැ�ය) ඇගgෙ( වැඩසයහනK පැවැ�nම

60,000.00               අමා.ෙ�. 98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563132009 12/29/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙකොළඹ 08, අංක 39, ච)දෙ�ඛා මාවත i 

ඥානාලංකාර ÖKí ¨ල) මධ�ස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,898.25         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563133002 1/29/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI අ�Kව�ත, ෙ�රගල Dරාණ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ඉ�<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 499,986.90         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563133003 3/12/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQටාසෙ� 

Nයාප�ංI දා(ෙC,�ෙගොඩ.ෙබෝ ව_ධනාරාමෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 499,226.10         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563133004 3/12/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පාRKක, හ�බරාව, B Oමලාරාම 

ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 499,408.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563133005 4/10/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( කා_යාලෙ� Nයාප�ංI 

පාRKක අ�Kව�ත  6 ෙ�රගල Dරාණ ග�ෙ�) 

රාජමහා .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87563933007 10/22/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  ශාසනාරKෂක මlඩලෙ� d.ෙශේෂ 

දKෂතා දැK[ ද� දැ�ය) ඇග�ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 29,950.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563141003 5/16/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පානRර, මාල��ල  dද_ශන ¦(බාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563141004 8/16/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI වා-Rව 

වස)තාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,984.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563141005 8/16/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙමොර.)න i dධ_මාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 297,515.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563941006 10/3/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  පානRර 

ෙකොෙසේලව�ත , iම� කතරගම ෙ-වාලය ම¯) 

ෙ-hය සංස්කෘ�ය %කගැTම �� කරගOE) 

වා_kකව පව�ව� ලබන ඇසල මහ ෙපරහැර 

සඳහා අ�ගාහක �දලK ලබා ^ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563941007 11/7/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� වා-Rව 

ත���ය දළදාව�ත Dරාණ .හාරස්ථානෙ�  

පාර(ප�ක නැ�( හා ෙවන� කලා කට¶+ 

සංරKෂණය හා පව_ධනය <�ෙ( අර�4) 

සං.ධානය කර� ලබන ගැසQ ම¯) පකාශයට 

ප� කරන ලද දළදා ෙපරහැර සදහා ආධාර �දලK 
500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87563941008 10/17/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

සංස්කෘ�ක කලා Kෙෂේතය)6 d.ෙශේෂ 

හැ<යාව) දැ][ සහ දKවන U�ව�) 

ඇග�ෙ( වැඩසටහනK  i ගංගා�ලක 

.හාරස්ථානෙ� පැවැ�nම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563941009 12/13/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ�  .යැá යන 

සංස්කෘ�ක අංගය) සංරKෂණය හා පව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 50,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87563142002 4/12/2018

ක�තර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

Nයාප�ංI කල��ල, ක�තර කල��ල ෙ/d 

¦Nදා ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 498,217.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87563942003 12/19/2018

w-ධ ශෘසනය ෙව�ෙව) අන¨ ෙමෙහයK ඉ� 

කළ ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

=ය( Oකාෙ� ම�ව+ මහා .හාර පා_ශවෙ� 

ක�තර මහ �සාෙ� පධාන සංඝනායක, ද]� 

ක�තර =�Oවාසරාමය, හැ@ග�ල  =� .Dල=� 

මහා .හාරය, �ංෙහේන  i .d-ධාරාමය හා 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           100% I 100%

H87563143001 2/27/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ව�ගම. බlඩාරගම i .d-ධාරාම 

.හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 499,994.93         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563143002 3/7/2018

බlඩාරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI අ�ෙබෝ��ල ගංගාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563143003 5/8/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

NයාපදංI බlඩාරගම ,<ෙද���ය, N�නෙ� i 

Dණ�ව_ධනාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර 

ලබා ^ම. 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563143004 5/11/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අg.ආ_.ෙපෙ_රා පාර , අ�ෙබෝ��ල , 

පානRර i ෙම�තාරාම .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - බlඩාරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87561843005 8/10/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහොරණ අධ�ාපන කළාපයට අය� වෑ.ට ෛම* 

.ද�ාලයට සංÙත භාlඩ ලබා ^ම

150,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ෙහොරණ 149,945.00         100% I 100%

F87561843006 8/10/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

ෙහොරණ අධ�ාපන කළාපයට අය� අ�Jෙගොඩ i 

පරාකම .ද�ාලයට ©Cෙලෝ ය)තයK ලබා ^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ෙහොරණ 498,525.00         100% I 100%

H87563143008 12/27/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ව�ගම .d-ධාරාම .හාරස්ථානෙ� 

දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <3ම සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 200,000.00         100% I 100%

H87563144001 1/29/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙගෝනපල හ)�ය, ෙකෝරළඉම, 

.ජය¨� .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N ඉ�<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563144002 2/19/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙහොරණ ෙගෝනෙපොල ඔලෙබො©ව 

ඔ�ෙබො©ව i ජයව_ධනාරාම රජ මහා .හාරෙ� 

.හාරස්ථාක ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 499,730.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563144003 5/3/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහොරණ න_තනගල ආරණෙසේනානසනෙ� 

.හාරස්ථාන ෙගොඩනැ¨N ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 499,100.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563144004 2/27/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI ෙහොරණ තලගල මංගලාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහොරණ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87563944005 3/15/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසයට අය� 

ෙහොරණ ඉ=පතනාරාම .හාරස්ථානය ම¯) 

Dරාණ සංස්කෘ�ක උ�මය) %කගැTම 

��කරගOE) වා_kකව පව�ව� ලබන මහා 

ෙපරහැර පැවැ�nම. 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563144006 3/22/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙහොරණ ඉ=පතනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%

N87563144007 8/24/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

Nයාප�ංI E�ලෑව <ෙද���ය i 

අමර�ලකාරාමය .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම. 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 499,328.20         100% I 100%

N87563144008 7/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 606 හාල��ය 

ගාම ෙසේවා වසෙ( �6� n�යෙගොඩ මහා 

.හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය සඳහා 

දව�ාධාර ලබා^ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 499,874.95         100% I 100%

S87563944011 12/13/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පජාවෙJ රස්.)දන හා කලා හැ<යාව) 

ව_ධනය <�ෙ( අර�4)  “රgග( ෙකෝරළ 

සංස්කෘ�ක දැKම “ සංස්කෘ�ක වැඩසටහනK 

පැවැ�nම 184,655.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 184,655.00         100% I 100%

S87563944012 12/20/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

සර�ච)ද ජයෙකො@ කලා උළෙ� සංස්කෘ�ක හා 

කලා කට¶+වල d.ෙශේk හැ<යාව) දැK[ 

D-ගලg) ඇග�ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

185,785.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 185,785.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87563148001 1/29/2018

ෙo�වල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

Nයාප�ංI, කාල.ල i dද_ශනාරාමෙ�  w-ධ 

ම)�රය ප�සංස්කරණය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87563149002 12/4/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ම+ගම, 

කර)පැතර i අභයරාජාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�. 96% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87563151001 7/30/2018

වල�ලා.ට පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI �ගහතැ)න  .ද�ාරාම .ද�ායතන 

��ෙවෙ) ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561853002 11/30/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

ෙහොරණ අධ�ාපන කළාපයට අය� ලwගම .Fත 

මහා .ද�ාලයට ඡායා �ටප� ය)තයK ලබා 

^ම

 81,650.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ -

ම+ගම 81,650.00           100% I 100%

F87561853003 11/30/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

ෙහොරණ අධ�ාපන කළාපයට අය�  E�ලOය i 

ෙ-වරK�ත .ද�ාලයටය ඡායා �ටප� ය)තයK 

ලබා ^ම

81,650.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ෙහොරණ 81,650.00           100% I 100%

N87563953004 11/1/2018

w-ධ ශාසනය ෙව�ෙව) අන¨ ෙමෙහයK ඉ� 

කළ E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

උ©වර i ෛශලතලාරාම .හාරස්ථානෙ� 

.හාරා ප� ෙගෞරව ශාස්තෙ�� Dජ� යටෙදොළ 

ව�ෙ� dමනරතන 6Eපාණ) වහ)ෙසේෙJ 

ආදාහ) Dෙජෝ�ස්වය  ෙව�ෙව) ආධාර �දලK 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 50,000.00           100% I 100%

S87563954003 6/22/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙපෝ�වදlඩ ර�ම�ෙගොඩ පෙ-ශෙ� පජාවෙJ 

අධ�ා�Eක ආක�ප වැ@�¶� <3ෙ( අර�4) 

ෙපොෙසො) උ�සවයට සමගා�ව සංස්කෘ�ක හා 

ආගEක වැඩසටහනK පැවැ�nම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 145,500.00         97% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N87563154004 7/30/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( Nයාප�ංI 

හදපා)ෙගොඩ ,බ�ග(පල ,ජනඋදානගම N�නෙ� 

i ෙබෝÂ�Kඛාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 99,849.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ම+ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87561963001 12/18/2018

ග(පහ �ස්rKකෙ� පාස� වල අධ�ාපනෙපොR 

සහ�ක පත (උසස් ෙපළ) =d ද� දැ�ය) 

ඉලKක කරෙගන .භාග ජයගැTමට �3^ම සදහා 

උපෙ-ශන වැඩසටහනK පැවැ�nම

316,575.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 316,575.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87582963003 7/4/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� පාප)R ®ඩකg)ෙJ ®ඩා 

]සලතාවය) ව_ධනය <3ෙ( අර�4) පාප)R 

තරඟාවNයK පැවැ�nම

600,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 534,300.00         89% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87582963004 7/4/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙවොNෙබෝ� ®ඩක 

®@කාව)ෙJ ®ඩා ]සලතාවය) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) ෙවොNෙබෝ� තරඟාවNයK 

පැවැ�nම

600,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 532,800.00         89% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87582963005 7/4/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� අ[ 15) පහළ �කQ 

®ඩකg)ෙJ ®ඩා ]සලතාවය) ව_ධනය 

<3ෙ( අර�4) �කQ (ෙලද_) තරඟාවNයK 

පැවැ�nම

600,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 558,350.00         93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87582963007 8/31/2018

ග(පහ �ස්*Kකය +ළ බැpE)ට) ®ඩක 

®@කාව) සඳහා තරගාවNයK පව�වා 

ජයගාහකg)ට ත�ාග හා ]සලාන ලබා ^ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

600,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 563,100.00         94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561863008 8/31/2018

�ග�ව අධ�ාපන කලාපෙ� ෙතෝරාග� පාස� 

<6පයK සඳහා උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ - 

�ග�ව 500,000.00         100% I 100%

S87561964002 7/30/2018

2019 ව_ෂෙ� hෂ��ව .භාගය සඳහා ෙපT 

=�න ද�ව)ෙJ ප�ඵල ඉහළ නැංnම හා 

��ගැ)nම �Nක කරගOE) �ෂ��ව 

ස(ම)තණ පැවැ�nම

1,000,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 1,000,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87561964003 12/18/2018

ෙකොළඹ �ස්rKකෙ� පාස� වල අධ�ාපනෙපොR 

සහ�ක පත (උසස් ෙපළ) =d ද� දැ�ය) 

ඉලKක කරෙගන .භාග ජයගැTමට �3^ම සදහා 

උපෙ-ශන වැඩසටහනK පැවැ�nම

232,295.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561864004 3/28/2018

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කළාපෙ� පාසැ� සදහා 

ෙඩස් D� ලබා ^ම.

5,046,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 5,045,712.08      100% I 100%

S87582964005 4/19/2018

2018 ව_ෂෙ� i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාප 

®ඩා තරඟය හා උ�සවය පැව�nම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 499,800.00         100% I 100%

S87561964006 7/6/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කළාපෙ� පාස� ද� 

දැ�ය)ෙJ O_මාණhN�වය රස.)දන හැ<යා 

ව_ධනය �Nක කරගOE) පාෙයෝ¨ක 

�යාකාරක( සහ ප�ක�පන ශK�ය ව_ධනය 

á�ෙ( නායක�ව DÅ� වැඩසටහ) මාලාවK 

පැවැ�nම
600,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 600,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561864007 8/31/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපෙ� ක©ෙවල 

ෙකොQඨාසයට අය� පාස� <6පයK සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 495,850.25         99% I 100%

S87584964008 9/10/2018

ක©ෙවල අධ�ාපන ෙකොQඨාසෙ� ෙපර පාස� 

U�ව�) සඳහා DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�nම

88,000.00               පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 88,000.00           100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

N87563964009 12/11/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ,Nයාප�ංI දහ(පාස� වල  

  d.ෙශේ  දKෂතා දැK� ද� දැ�ය) ඇගgෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

340,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 340,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87561264010 11/8/2018

i ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපයට අය� 2018 

hෂ��ව .භාගය සම� ද�ව) ඇග�ෙ( (=d 

අÖමාO 2018) වැඩ සටහනK හා .Rහ�ප�ව� 

ඇගgෙ( වැඩසටහනK පැවැKnම

1,500,000.00          පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

ක.අ.අ - i 

ජයව_ධනDර 1,495,209.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87561965001 12/18/2018

ක�තර �ස්rKකෙ� පාස� වල අධ�ාපනෙපොR 

සහ�ක පත (උසස් ෙපළ) =d ද� දැ�ය) 

ඉලKක කරෙගන .භාග ජයගැTමට �3^ම සදහා 

උපෙ-ශන වැඩසටහනK පැවැ�nම

190,345.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87561865002 8/31/2018

ක�තර අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙතෝරාග� 

පාස� <6පයK සඳහා පාස� උපකරණ ලබා^ම

340,000.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ක�තර 339,620.94         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

F87561865003 12/4/2018

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ� ෙතෝරාග� පාස� 

<6පයK සඳහා පාස� උපකරණ ලබා^ම

136,700.00             පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ-

ෙහොරණ 130,796.40         96% I 100%

N87561862001 4/6/2018

බස්නා6ර පළාෙ� සමස්ථ 1 බ© අවශ�තා සදහා 

ෙඩස් D� ලබා ^ම

128,000,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 127,998,519.32  100% I 100%

S87563962002 4/18/2018

බස්නා6ර පළා� d_ය මංගල�ය -2018

2,540,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,540,000.00      100% I 100%

S87582962003 9/7/2018

®ඩාෙ� උ)න�ය ෙව�ෙව) කට¶+ කරන 

බස්නා6ර පළාෙ� ®ඩා පා_ශවක�ව) 

සංව_ධනය උෙදසා සැළd( ®යා�මක <�ම

250,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 250,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පළා� අධ�ාපන අධ�Kෂ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87561962004 8/24/2018

බස්නා6ර පළා�ෙ� ��x බව ��දැáම අර�� 

කරෙගන ෙනො. ම� අධ�ාපන ඒකකය ම¯) 

පාස� හැර¨ය hෂ� hෂ�ාව) හා අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ ආදාය( උ�පාදනය වැ@ �¶� 

<3ම සඳහා ඔ[)ෙJ ස්වයං %<යා ෙහෝ %<යා 

dරKkතභාවය �4ස බස්නා6ර පළාත Dරා 
1,300,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 1,300,000.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563102001 7/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI උද(Eට 

උ�තමාරාම .හාරස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563102002 7/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI උද(Eට 

අෙශෝකාරාම .හාරස්ථානෙ�  ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563102003 7/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ර-ෙදො�ව dෙබෝධාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563102004 7/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ක�වා��ය ශා)ත ෙසබස්�ය) �OR)ෙJ 

ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563102005 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI වෑ�තෑව 

න)දාරාම .හාරස්ථානෙ� දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� සTපාරKෂක පහdක( 

සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563102006 7/18/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

බටප�තල ශා)ත ෙතෙ_සා ෙ-වස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කටාන



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82561102007 7/18/2018

උද(Eට ආන)ද ]ල=ංහ .ද�ාලෙ� ®ඩා ��ය 

සංව_ධනය <3ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,488,678.87      83% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82561102008 7/18/2018

ආ)අ(බලම මහා .ද�ාලෙ� .RN ප-ධ�ය 

අ��වැ@යා 

<3ම

 

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 799,960.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82563102009 10/31/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ර-ෙදො�ව කෙතෝNක ෙ-වස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,958.00           100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82563102010 10/31/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

�+වා@ය i d-ධාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,958.00           100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82563103001 8/1/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙකොHIකෙp ශ-ෙධෝ�තම ෙද�මැRෙ_ 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 499,994.80         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82561104001 8/20/2018

E�ව)ෙගොඩ අධ�ාපන  කලාප කා_යාලය සදහා 

ආපන ශාලාවK ඉ�<�ම - අ�යර 2

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 796,133.99         100% I 100%

H82561104002 10/18/2018

ෙරF රණ+ංග .ද�ාලෙ� ඉ�<�( කට¶+ 

අවස) <3ම

2,530,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,530,000.00      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563104003 9/28/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙදවලෙපොල i රණ+ංගාරාම .හාරෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 499,200.00         100% I 100%

H82563105002 11/8/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

��ගම, ��ගම ඉ�පරෙC ෙබෞ-ධ ශමණාශම 

.හා_සථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 499,590.00         100% I 100%

H82563105003 12/27/2018

��ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI පස්යාල, 

නා��ව =�මංගලාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 499,590.00         100% I 100%

H82563106002 10/17/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ඔෙගොඩෙපොල අංක 317 ගාම ෙසේවා 

වසෙ( �6� “ම-රස+) සලා(“ දහ( පාසෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82561106003 10/22/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

බප/ග(/පඥ්ඥා�ස්ස ක4ෂ්ඨ .ද�ාලෙ� 

ෙගොඩනැ¨N නnකරණය <3ම (Smart 

Classroom)

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 219,131.84         88% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

H82563106004 12/12/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

වාරණ රජමහා .හාරස්ථානෙ� දහ( පාස� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 300,000.00         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H82561106005 12/18/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

බප/ග(/ඌරාෙපොළ මධ� මහා .ද�ාල�ය අ� 

ප)R ®ඩා ��ය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 492,624.80         99% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

පා.ෙ� - අ�තනග�ල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563113001 11/23/2018

කැල4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

�(¦4 මහා .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 499,780.00         100% I 100%

H82563122001 7/20/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI වR�ලව�ත dන)ද .හාරස්ථනෙ� 

ෙගොඩනැ¨N  ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 199,750.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563122002 8/20/2018

ෙකොෙළො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අÖනවාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 48,800.00           98% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H82563123001 9/14/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI �ටෙකෝQෙQ, 

බැ-දගාන, මැNබ) ආරාම පාර  අංක 19 6 �6�  

මැNබ) ආරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 216,057.73         43% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82561123002 8/20/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� බප/ජය/ 

ආන)ද බාNකා මහා .ද�ාලෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. 87% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563123003 8/20/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI උ�තර i ලංකා න)දාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 499,756.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563123006 10/25/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI �ටෙකෝQෙQ, බැ-දගාන, අංක 27 

ෙවෙහරක)ද .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 499,965.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563124001 10/31/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මාලෙo, තලංගම උ+ර, උඩව�ත 

පාර, i ස-ධ_ම OෙKතනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

දහ( අධ�ාපනය ලබා^ම සඳහා ෙයොදාග)නා 

ෙගොඩනැ¨�ල  ශම පදනම මත සංව_ධනය <3ම 

සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,950.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563124002 10/4/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අ+�¨�ය ෙපොෙ_ i මහා Dරාණ  

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563124005 8/15/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහෝක)දර ෙමෙහ4 ආරාමෙ� 

ෙගොඩනැ¨N  සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,730.00           99% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H82563124006 10/25/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

දැ@ග�ව, ඇÃ�ලෙද4ය, ක©ෙවල අෙශෝකාරාම 

ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 300,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563124007 10/25/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

දැ@ග�ව, මැදමl@ය i dද_ශනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 299,970.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563124008 11/30/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ක©ෙවල, ෙකොරෙතොට, ෙකොරෙතොට රජමහා 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563124009 10/25/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙහෝක)දර ද]ණ, රාමනායක මාවත, =� d=ල 

ධ_ම OෙKතනෙ�  ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563124012 10/25/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

බ�තර��ල i dධ_මාරාම Dරාණ 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 499,950.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563124013 10/25/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

දැ@ග�ව, වැN��ලෑව i යසව_ධනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563125001 10/12/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙකොQටාව , මාළෙo පාෙ_ 

Oෙගෝධාරාම ( ගල උඩ ප)සල) .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම සදහා ශම පදනම 

දව�ාධාර ලබා ^ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,622.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563125003 10/17/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ප)O��ය, ෙද�ගහව�ත, ෙහෝක)දර 

, පාර අංක 1466/6 �යසද .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,951.90         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563125004 10/25/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ප)O��ය, ෙදපානම, ෙබො%�ල පාර, අංක 

132/ඒ ෙදපානම ධ(E)ද .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,893.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82561125007 12/26/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� බප/ජය 

�Kමෙ� මහා .ද�ාලෙ� ප�ගණක 

පං�කාමරෙ� ටg� අ+රා සංව_ධනය <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 179,482.00         90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82561125008 12/3/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� බප/i 

ජය ෙකොQටාව උ+ර ධ_මපාල .ද�ාලෙ� ෙච) 

N)K වැට ඉ�<�ම

1,260,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,202,073.33      95% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82561125009 12/27/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� බප/i 

ජය ෙකොQටාව උ+ර ධ_මපාල .ද�ාලෙ� තාCපය 

හා කා�ව සංව_ධනය <�ම

500,040.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

H82563126001 7/25/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පරම ධ(ම ෙH�ය ��ෙවණ6 දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 299,998.56         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563126002 9/28/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i .මලාරාම .හාරස්ථානෙ� =� 

.මල�ස්ස දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 298,530.00         100% I 100%

H82563126003 11/27/2018

ර�මලාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පරම ධ(ම ෙH�ය මහ ��ෙව) 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 198,800.00         99% I 100%

H82563128001 7/20/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙබො�පන සාම .හාරස්ථානෙ� දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල  ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 49,840.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563128002 7/25/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙමොර�ව අUලාන dමනාරාමෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563128003 7/30/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙ-වාල පාර, ද)ෙදOයාව�ත, 

ක�බැ-ද.ෙමොර�ෙ� i ෙබෝ රාජ .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 499,992.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563128006 11/21/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙලKම ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අUලාන dමනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

=� සදහ( දහ( පාසෙ� දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨N 

ශම පදනම මත සංව_ධනය <�ම සදහා දව�ාධාර 

ලබා ^ම 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 299,992.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563128007 11/21/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලෙ� 

Nයාප�ංI ද)ෙද4යව�ත ෙබෝ රාජාරාම 

.හාරස්ථානෙ� .ද�ාෙලෝක දහ( පාසෙ� දහ( 

පාස� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත සංව_ධනය 

<�ම සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම 200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563129001 8/13/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ම]�ව Dරාණ .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563129002 8/13/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI නා) 

ප��ව, ��ය)දල අÖනවාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 499,230.50         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563130001 8/24/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI i 

=� Oවාස .හාරස්ථානෙ� දහ( අධ�ාපනය ලබා 

^මට ෙයොදාග)නා ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය 

<3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 299,474.60         100% I 100%

H82563130002 9/18/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  වට%ක පාන�ව i =�Oවාසාරාම මහා 

.හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                      0% O 0%

H82563130003 10/23/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මහක�වාන i ශාසනාව_ධනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 299,559.50         100% I 100%

පා.ෙ� - ෙමොර�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563130004 12/18/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහෝමාගම,බlඩාරනායක Dර , 

ම�ෙ�ෙගොඩ i �යරතනාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 399,412.12         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563130006 10/25/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI i 

.මලාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 449,914.25         90% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563130008 12/21/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI හබරකඩ,හබරකඩව�ත ව�ත අංක 

481/� දරණ  ගාම ෙසේවා වසෙ( �6ටා �ෙබන i 

ෙබෝ රාජ .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා ^ම.
300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 299,882.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563131002 7/25/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI i මරතා@ ��ෙ�යා_  ගණෙද. 

ෙකෝnෙ� �6� දහ( පාසෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 300,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563131003 10/17/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI හංවැ�ල +)තාන ජයdමනාරාමෙ� 

දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 299,827.75         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563132001 7/16/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙකොළඹ 08,ෙබො%�ල, ෙලස්N රණගල මාවත, 

ජා�ක මහ� Oවාස. අංක 330/ඒ 6 Nයාප�ංI 

ෙබෝෙසත ධ(ම OෙKතනය ආගEක 

=-ධස්ථානෙය6 ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <�ම 500,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563132003 7/30/2018

�8�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අංක 417, ෙබෞ-ධෙලෝක මාවත 

.ෙකොළඹ 07 6 i කළ�ාණධ_ම ආශමෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,990.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563132004 11/30/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI <�ළපන i හෘදෙ� ෙ-වස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,665.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563132005 10/17/2018

�8�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI නාරාෙහේ)�ට, ඇ�.�ගල මාවත, 

අංක 330 නාරාෙහේ)�ට ධ_මRත ෙබෞ-ධ 

මධ�ස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,943.80         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82561133002 8/20/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙහෝමාගම 

අධ�ාපන කලාපයට අය� බප/ෙහෝ/=� �යරතන 

මධ� මහා .ද�ාලෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 194,201.70         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563133004 8/28/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI  හ�ෙ◌Cව�ත ��+මාෙ◌_ අ(මා) 

ෙ◌කා.ෙ◌� ෙ◌ගාඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 499,883.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563133007 10/25/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI දා(ෙC, 

බට6ර ෙහොරගල i dධ_මාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 499,160.05         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563141004 9/28/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පානRර ෙකෙස�ව�ත i �පාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 499,409.05         100% I 100%

H82563142001 8/15/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ෙද�ව 

ගෙ)ව�ත Dරාණ .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563142002 8/15/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙකෙරොස්ව Dරාණ වජ ෙකො� .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 199,060.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563142003 8/15/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI උ+� 

ක�තර dEතාරාම .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563142004 8/15/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

පලාෙතොට i ගංගාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563142005 8/15/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI <+ලාව 

ලාෙගෝස්ව�ත .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 199,940.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563142006 8/15/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI න)දන 

තෙපෝවන ධ_මත මධ�ස්ථාන ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 399,350.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563142007 8/15/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙමොෙරො)+©ව Dරාණ ස�wR .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563142008 8/13/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අෙශෝකාරාම .හාරස්ථානයට අය� ක�තර උ+ර 

ෙවරළබඩ .ෙ�කාරාම .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563143001 10/16/2018

  බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI .කම�ලා .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563143002 10/16/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI පථාහව�ත i Dෂ්පාරාමෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563143005 11/26/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බlඩාරගම ¥ Dණ�ව_ධනාරාමෙ�  

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 494,000.00         99% I 100%

H82563143006 11/16/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI බlඩාරගම ග�+ෙp ග�ක)ෙ- මහා 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563143009 12/28/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ව�ගම .d-ධාරාම .හාරස්ථානෙ� 

දහ( පාස� ෙගොඩනැ¨�ල ශම පදනම මත 

සංව_ධනය <3ම සදහා දව�ාධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 300,000.00         100% I 100%

H82582144001 7/18/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

බප/ෙහොරණ ]�ක පාථEක .Rහෙ� ෙවොNෙබෝ� 

�ඩාංගණය ඉ�<�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563144003 11/16/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ෙහොරණ .ද�ාර�න රජමහා 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <�ම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා ^ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 74,115.20           99% I 100%

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563148001 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙකොට��ය, ද_ගා නගරය 6 i dධ_මාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148003 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙකොස්ෙහේන, පයාගල i .ජයාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148004 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

මාෙ�වන, ද_ගානරෙය6 i Dෂ්පාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148005 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

හ�කඳ.ල i ×_වාරාම  .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148006 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

පයාගල ධ_ම UCත .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148007 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙ-වාලක)ද, හK.ල, පයාගල i නා¨ත 

ධ_මරාජ .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N 

සංව_ධනය <3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා^ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148008 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ක�]�xගහල)ද, පයාගල i  ෙ��වනාරාමය 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82563148010 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

පාදාෙගොඩ, ෙo�වල i ජනන)දාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148011 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ෙ�ෙගොඩ, පයාගල i dද_ශනාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148012 9/4/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ක�වාෙමෝදර, අ��ගම Kෙෂේතාස)න මහා 

.හාර .හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148013 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

වරා��ය, ද_ගානගරය 6 i dගතදස්සනාරාමය 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

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

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148014 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

හලවක)ද, ෙo�වල i ]ලතලාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148015 8/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ක�වාෙමෝදර, අ��ගම i කල�ාණාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563148016 10/23/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

පයාගල, 6�ග�ෙගොඩැ�ල i ×_වාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙo�වල
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H82563148017 10/22/2018

ෙo�වල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI මJෙගොන, �ංෙහේන i d.d-ධාරාම 

.හාරස්ථානෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

H82563149001 9/18/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI ම+ගම ඇ+ල��දNගම i ජයෙබෝ  

මහා .හාරෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,891.00           100% I 100%

H82563153001 8/1/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

අරකාෙගොඩ i ලංකා�ලක .හාරස්ථානෙ� 

ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563154001 8/20/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI i 

කතරගම  ෙ-වාලෙ� ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය 

<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 100,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82563162001 10/5/2018

බස්නා6ර පළා� ෙසෞ)ද_ය OෙKතනෙ� 

අ��වැ@යා කට¶+ =R <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,122,046.98      56% I 100%

N83561101200 8/3/2018

WP/MINU/Delwagura Maliyadewa K.V. 

- Repairing roof of 60x20 building 

1,325,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,323,873.26      100% I 100%

N83561101201 9/5/2018

WP/MINU/Halpe Ekanayaka M.V. - 

Repairing of main ha ll building 

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,497,838.63      100% I 100%
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N83561101202 8/3/2018

WP/MINU/Kandawala Ranasinghe K.V. 

- Repairing of 40x20 single storey building

1,410,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,401,903.40      99% I 100%

N83561101203 8/3/2018

WP/MINU/Mellawagedara M.V. - 

Construction of 80x25 class room 

building

6,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,365,229.10      98% I 100%

N83561102200 8/2/2018

WP/NEG/Bambukuliya John de Baptist 

V. - Construction of a 90x25 three 

storeyed new building (Stage 1)

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,734,538.24      97% I 100%

N83561102201 8/2/2018

WP/NEG/Katunayaka R.C.M.V. - 

Construction of a pavilion

3,520,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561102202 8/2/2018

WP/NEG/Athgala V. - Repairing of roof  

& stage of 140x35 main hall

4,650,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,650,000.00      100% I 100%

N83561102203 8/2/2018

WP/NEG/Thoppuwa St Philip Neris V. - 

Repairing of 90x25 two storeyed building

2,140,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,139,999.99      100% I 100%

N83561102204 8/2/2018

WP/NEG/Udammita Kulasinghe M.V. - 

Balance work of 120x30 three storeyed 

building (Stage 6)

7,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,559,424.28      99% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561102205 11/28/2018

WP/Neg/ Ethgala V. - Interlocking, 

landscaping and other outdoor 

constructions surrounding the main hall

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 795,127.60         99% I 100%

N83561103200 8/17/2018

WP/NEG/Al Hilal M.V. - Repairing of 

ground floor of 70x25 building 

3,050,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,970,803.24      97% I 100%

N83561103201 8/2/2018

Construction of a toi let for Negombo 

Divisional education Office

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 462,755.81         93% I 100%

N83561103202 8/2/2018

WP/NEG/Palangathuraya Sinhala Mix 

School - Repairing of 100x20 building

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 493,669.26         99% I 100%

N83561103203 8/2/2018

WP/NEG/Wellaweediya St Sebasthiyan 

M.V. - Repairing of 110x20 primary 

section building & other roof repairs

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,498,597.52      100% I 100%

N83561103204 8/2/2018

WP/NEG/Dungalpitiya K.V. - Repairing 

of  primary section building

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 99% I 100%

N83561103205 8/2/2018

WP/NEG/Daluwakotuwa M.V. - 

Repairing of electricity system

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 493,896.00         99% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561103206 8/2/2018

WP/NEG/St Joseph s K.V. - Repairing of 

20x40 Primary section building & 

laboratory

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 678,082.51         97% I 100%

N83561103207 8/2/2018

WP/NEG/Daluwakotuwa St Ann s M.V. - 

 Repairing of 31x25 building

540,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 540,000.00         100% I 100%

N83561103208 8/2/2018

WP/NEG/Al Falah M.V. - Balance work 

of 120x30 three storeyed building (stage 8)

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,987,751.44      100% I 100%

N83561103209 8/17/2018

WP/Neg/ Al Hilal M.V. - Construction of 

cricket practice pitch

600,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 568,602.27         95% I 100%

N83561103210 8/17/2018

WP/Neg/ Al Hilal M.V. - Development of 

volleyball court

1,100,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,089,477.06      99% I 100%

N83561103212 8/17/2018

WP/Neg/ Al Hilal M.V. - Repairing of 

toilets near the grade 4 and 5 Tamil 

medium classes

600,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 598,514.25         100% I 100%

N83561104200 8/28/2018

WP/MINU/Korase Ranasinghe M.V.- 

Repairing of two storeyed building

4,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561104201 8/28/2018

WP/MINU/Galloluwa R.C.P.V. -

Repairing of School buildings

1,700,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,659,064.90      98% I 100%

N83561104202 8/3/2018

WP/MINU/Weediyawatta Senarath 

Model K.V. - Repairing of roof of 70x25 

two storeyed building 

1,085,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,068,838.48      99% I 100%

N83561104203 8/3/2018

WP/MINU/Regie Ranathunga Science 

College - Construction of ground floor of 

90x30 three storeyed building

12,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 11,993,928.45    100% I 100%

N83561105200 8/3/2018

WP/MINU/Danowita Siddhartha M.V. - 

Repairing of 90x20 building

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,427,700.23      97% I 100%

N83561105201 8/3/2018

WP/MINU/Pasyala M.V. - Repairing of 

grada 12 class room building (100x20)

2,810,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,691,007.51      96% I 100%

N83561105202 9/3/2018

WP/MINU/Loluwagoda K.V. - 

Construction of two storeyed building 

8,870,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,601,101.51      97% I 100%

N83561106200 12/28/2018

WP/GM/Urapola P. V. - Development of 

playground

1,326,533.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,326,532.75      100% I 100%
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N83561106201 8/3/2018

Renovation of Aththanaga lla Divisional 

education Office   

800,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561106202 12/28/2018

WP/GM/Dharmashoka M.V. - Repairing 

of school buildings & electricity system

823,693.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 823,692.45         100% I 100%

N83561106203 12/13/2018

WP/GM/Eluwapitiya K.V. - Repairing of 

school buildings & electricity system

898,642.93             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 898,642.93         100% I 100%

N83561106204 12/13/2018

WP/GM/Sir Baron Jayathilaka K.V. - 

Repairing of roofs and bildings

991,250.25             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 991,250.25         100% I 100%

N83561106205 12/13/2018

WP/GM/Vidyaloka M.V. - Repairing of 

boundary wall

409,220.65             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 409,220.65         100% I 100%

N83561106206 12/28/2018

WP/GM/ Mathalana K.V. - Construction 

of a class room

505,994.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 505,993.48         100% I 100%

N83561106207 12/13/2018

WP/GM/Kiththammahara M.V. - Laying 

cement for grade one class room

152,101.80             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 152,101.80         100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N83561106208 12/13/2018

WP/GM/Sanghabodhi M.M.V. - Balance 

work of pavilion

5,525,915.05          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,525,915.05      100% I 100%

N83561106209 12/28/2018

WP/GM/Kuruwamulla M.V. - 

Construction of a cafeteria

792,241.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 792,240.90         100% I 100%

N83561106210 12/13/2018

WP/GM/Yatiyana K.V. - Construction 

of a cafeteria

706,636.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 706,636.00         100% I 100%

N83561106211 12/28/2018

WP/GM/Urapola P.V. Construction of a 

toilet

277,261.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561106212 12/28/2018

WP/GM/Ellakkala M.V. - Construction 

of a toilet

230,830.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 230,828.05         100% I 100%

N83561106213 12/13/2018

WP/GM/Weyangoda P.V. - Construction 

of a retaining wall

575,752.60             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 575,752.60         100% I 100%

N83561106214 8/3/2018

WP/GM/Darussalam P.V. - Development 

of school premises

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 299,976.00         100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561106215 12/13/2018

WP/GM/Nittambuwa Buddhist M.V. -  

Development of school premises

399,217.50             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 399,217.50         100% I 100%

N83561106216 12/28/2018

WP/GM/Undugoda Arfa M.V.  - 

Construction of a toi let system

497,247.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 497,246.79         100% I 100%

N83561106217 12/21/2018

WP/Gam/ Nittambuwa Buddhist M.V. - 

Modernization of school premises

277,750.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 277,750.00         100% I 100%

N83561107200 9/19/2018

WP/GM/Parakandeniya Siri Parakumba 

M.V. - Construction of 40x20 

multipurpose building

3,100,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,097,754.48      100% I 100%

N83561107201 12/13/2018

WP/GM/Hemamali M.V. - Repairing of 

roofs and buildings of primary section 

3,994,294.18          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561107202 12/13/2018

WP/GM/Balummahara Sri Rahula V. - 

Repairing of electricity system & fixing 

fans for main hall

658,591.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 658,591.00         100% I 100%

N83561107203 12/13/2018

WP/GM/Bendiyamulla Gajaba K.V. - 

Repairing of toilet system and laboratory

344,741.71             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 344,741.71         100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561107204 11/13/2018

WP/GM/Ambaraluwa Mihindu K.V. - 

Fixing grill to laboratory building

194,816.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 194,815.74         100% I 100%

N83561107205 8/3/2018

WP/GM/Keppetipola M.V. - Supply of 

electricity,fixing fans & colour washing 

to the  multipurpose building

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 299,913.15         100% I 100%

N83561107206 8/3/2018

Repairing & colour washing of gampaha 

Divisional Education Office

100,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 99,919.22           100% I 100%

N83561107207 12/28/2018

WP/GM/Kossinna Seelananda M.V. - 

Balance work of the pavilion & 

playground

868,108.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 868,107.90         100% I 100%

N83561107208 12/28/2018

WP/GM/Siddhartha Kumara M.V. - 

Construction of 110x25 three storeyed 

new building (Stage 1)

3,649,702.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,649,701.07      100% I 100%

N83561107209 12/28/2018

WP/GM/Kossinna Seelananda M.V - 

Construction of a pavilion & 

development of playground 

3,361,471.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,361,471.00      100% I 100%

N83561107210 8/3/2018

WP/GM/Keppetipola M.V. - Balance 

work of boundary wall

450,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561107211 12/28/2018

WP/GM/Ganemulla Siri Seelarathana 

P.V. - Completion of open theater

279,072.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 279,071.93         100% I 100%

N83561107212 8/3/2018

WP/GM/Imbulgoda Rajasinghe M.V. - 

Balance work of retaining & boundary 

wall

750,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 749,984.11         100% I 100%

N83561107213 8/3/2018

WP/GM/Amunugoda Kumaradasa V. - 

Repairing roof of guard room

150,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 149,134.76         99% I 100%

N83561107214 12/13/2018

WP/GM/Indigolla Vijitha P.V. - 

Construction of a toi let

281,241.46             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 281,241.46         100% I 100%

N83561107215 10/12/2018

WP/GM/Siddhartha Kumara M.V. - 

Construction of 110x25 three storeyed 

new building (Stage II)

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,022,838.89      76% I 100%

N83561107216 12/7/2018

WP/GM/ Parakandeniya Siri Parakumba 

M.V. - Balance work of 40x20 

multipurpose building

900,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 893,619.65         99% I 100%

N83561107217 12/7/2018

WP/GM/ Ambaraluwa Mhindu K.V. - 

Completion of fixing gri ll to laboratory 

building

250,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 231,835.25         93% I 100%
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N83561107218 12/14/2018

WP/Gam/ Thakshila M.V. - Repairing of 

90x25 three storeyed building

344,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 334,577.22         97% I 100%

N83561107219 12/21/2018

WP/GM/ Nadungamuwa Siri Seewali 

M.V. - Roof Construction of 120x20 

building

515,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 514,996.05         100% I 100%

N83561107220 12/21/2018

WP/GM/ Lumbini K.V. - Construction 

of toilet

250,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561108200 12/27/2018

WP/NEG/Uswetakeiyawa St Mary s 

M.V. - Construction of a sing le storey 

building

1,691,763.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,691,762.35      100% I 100%

N83561108205 8/2/2018

WP/NEG/Ragama Basilika M.V. - 

Repairing & development  of three 

storeyed building

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 977,828.16         98% I 100%

N83561108206 8/16/2018

WP/NEG/Hapugoda St Mary s M.V. - 

Repairing & development of school 

buildings

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,911,677.58      98% I 100%

N83561108207 10/16/2018

WP/NEG/Batuwaththa P.V. - 

Construction of a 100x25 two storeyed 

building (Stage 1)

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,996,163.72      100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561108208 8/16/2018

WP/NEG/Kandana St Sebasthian Boy s 

School - Repairing of roof of 60x20 

building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,999,340.60      100% I 100%

N83561108209 8/2/2018

WP/NEG/Thudella Nimalamaria V. - 

Construction of 90x25 three storeyed 

building (Stage 1)

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,994,181.00      100% I 100%

N83561108211 8/2/2018

WP/NEG/Batuwaththa M.V. - Repairing 

& development of science lab

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,998,837.43      100% I 100%

N83561108212 8/2/2018

WP/NEG/Pamunugama M. V. - 

Repairing & development of 60x20 

building

2,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561108213 9/19/2018

WP/NEG/Hapugoda St. Mary s M.V. - 

Repairing and development of school 

buildings (Stage II)

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,494,348.00      100% I 100%

N83561108214 12/27/2018

WP/NEG/Uswetakeiyawa st Mary s 

M.V. - Balance work of single storey 

building

663,501.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 324,788.40         49% I 100%

N83561108215 10/16/2018

WP/NG/ Batuwatta P.V. - Construction 

of a 100x25 two storeyed building (Stage 

II)

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,981,448.85      100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561108216 10/16/2018

WP/NG/Thudella Nimala maria V. - 

Construction of 90x25 three storeyed 

building (Stage II) 

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,998,820.60      100% I 100%

N83561108217 12/27/2018

WP/Neg/ Batuwaththa M.V. - Balance 

work of repairing and development of 

science lab

700,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 674,407.75         96% I 100%

N83561109200 10/10/2018

WP/KELA/Dikovita Shasthraloka K.V. - 

Construction of 100x20 single storey 

building

5,848,487.14          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,711,023.94      98% I 100%

N83561109201 11/7/2018

WP/KELA/ Don Bosco V. - Construction 

of 70x25 two storeyed new building 

(Stage 1)

6,647,510.20          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,273,018.01      94% I 100%

N83561109202 8/6/2018

WP/KELA/Al Ashraf M.V. - Repairing 

roof of 167x20 building

2,000,000.00          අමා.ෙ�. 99% I 100%

N83561109203 10/10/2018

WP/KE/ Don Bosco V. - Construction of 

boundary wall

1,004,002.66          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 920,585.71         92% I 100%

N83561110200 8/6/2018

WP/KELA/Kadawatha Vidyaloka M.V. - 

 Construction of 90x25 three storeyed 

new building (Stage 1)

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,997,451.84      100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561110201 8/6/2018

WP/KELA/Henegama Mahabodhi K.V.  

- Construction of 90x25 three storeyed 

new building (Stage 1)

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,564,312.85      95% I 100%

N83561110202 8/6/2018

WP/KELA/Gongithota Vidyasadhaka 

M.V. - Repairing of three storeyed 

building

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,996,980.69      100% I 100%

N83561110203 11/14/2018

WP/KELA/Kirikiththa K.V. - Repairing 

of 100x18 Hall No 2 building

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 986,871.52         99% I 100%

N83561110205 11/7/2018

Fixing plaque to new building Kelaniya 

Education Zone

225,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 225,000.00         100% I 100%

N83561111200 12/13/2018

WP/GM/Pingamuwa M.V. - Repairing of 

roof of grade 1 & 2 class room building

793,350.66             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 793,350.66         100% I 100%

N83561111201 8/3/2018

WP/GM/Palugama K.V. - Repairing of 

roofs of school buildings 

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 999,940.50         100% I 100%

N83561111202 11/13/2018

WP/GM/Ovitigama P.V. - Repairing of 

boundry wall

499,078.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561111203 12/13/2018

WP/GM/Tharala Sirikurusa K.V. - 

Repairing of roofs and buildings

973,361.36             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 973,361.36         100% I 100%

N83561111204 11/13/2018

WP/GM/Maddegama M.V. - Supplying 

and fixing chain link

24,838.00               අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 24,837.50           100% I 100%

N83561111205 11/13/2018

WP/GM/Kumarimulla Muslim V. - 

Repairing of 120x25 building

399,106.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 399,105.75         100% I 100%

N83561111206 12/13/2018

WP/GM/Dompe M.V. - Repairing of 

roofs and buildings

1,391,395.35          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,391,395.35      100% I 100%

N83561111207 11/19/2018

WP/GM/Dekatana Padmawathie 

M.M.V. - Construction of 130x30 three 

storeyed new building with auditorium 

(stage 1)

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,999,859.28      100% I 100%

N83561111208 12/28/2018

WP/GM/ Dekatana Padmawathie 

M.M.V. - Construction of 130x30 three 

storeyed new building with auditorium 

(Stage II)

3,976,416.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,976,415.30      100% I 100%

N83561111209 12/10/2018

WP/Gam/ Dekatana P.V. - Construction 

of 20x20 class room building (Stage I )

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,998,392.44      100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N83561111211 12/28/2018

WP/Gam/ Mandawala M.V. - Repairing 

of roof of 30x20 building

628,880.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 628,870.87         100% I 100%

N83561111212 12/14/2018

WP/Gam/ Maddegama M.V. - Repairing 

of 80x20 building

533,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561112200 8/6/2018

WP/KELA/Subashi Rajakeeya V. - 

Construction of 90x25 two storeyed new 

building (Stage 1)

7,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,412,484.40      77% I 100%

N83561112201 8/6/2018

WP/KELA/Vishaka B. M.V. - 

Development of aesthetic building as a 

25x65 three storeyed building

2,380,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,345,391.14      99% I 100%

N83561112202 8/6/2018

WP/KELA/Siyambalapewaththa K.V. - 

Repairing roof of 150x20 building 

(balance work)

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 500,000.00         100% I 100%

N83561112203 8/6/2018

WP/KELA/Heiyanthuduwa Mahinda 

M.V. - Repairing roof and ceiling of 

70x25 building & roof reparing of 90x25 

building

3,010,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,747,549.71      91% I 100%

N83561112204 8/10/2018

WP/KELA/ Heiyanthuduwa Mahinda V. 

- Construction of 90x25 two storeyed new 

building (Stage 1)

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,770,268.24      96% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561113200 12/31/2018

WP/KELA/Pilapitiya M.V. - Balance 

work of 100x25 new building

9,124,449.10          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,124,449.10      100% I 100%

N83561113201 8/6/2018

WP/KELA/Wedhamulla M.V. - 

Repairing  of main ha ll building

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,974,905.23      99% I 100%

N83561113202 8/6/2018

WP/KELA/Jayakodi M.V. - Repairing 

roof of main hall

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,551,309.84      89% I 100%

N83561113203 8/6/2018

WP/KELA/Welegoda Muslim K.V. - 

Repairing of 70x25 building

2,000,000.00          අමා.ෙ�. 88% I 100%

N83561121200 9/17/2018

WP/CO/Hill street St Mary s V. - 

Repairing of school building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,994,131.22      100% I 100%

N83561121201 8/3/2018

WP/CO/St Lucia s V. - Repairing of 

electricity system

600,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 590,000.00         98% I 100%

N83561121202 11/5/2018

WP/CO/Siri Saripuththa V. - Repairing 

of 120x25 four storeyed building

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 434,164.71         87% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561121203 12/28/2018

WP/CO/Al Iqbal Balika V. - 

Construction of 100x25 four storeyed 

building (Stage 1)

8,900,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,878,183.43      100% I 100%

N83561121204 8/3/2018

WP/CO/Harward V. - Renovation of 

roof and 90x42 single story building

1,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 932,847.17         78% I 100%

N83561121205 8/3/2018

WP/CO/Viharamahadevi B.V. - 

Repairing of 90x25 three storeyed and 

50x25 two storeyed buildings

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,287,925.93      86% I 100%

N83561121206 11/26/2018

WP/CO/Viharamahadevi B.V. - 

Repairing of 50x25 two storeyed building

3,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,024,145.15      86% I 100%

N83561121207 12/10/2018

WP/CO/ Clifton B.V. - Converting class 

room as a smart class room

350,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N83561122200 12/31/2018

WP/JAYA/Kotikawaththa R.C.V. - 

Construction of 70x25 three storeyed new 

building (Stage 1)

6,745,710.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,890,929.40      87% I 100%

N83561122201 12/31/2018

WP/JAYA/Sedhawatta Siddhartha V. - 

Construction of 90x30 three storeyed new 

building (Stage 1)

8,869,420.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,869,418.37      100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561122202 8/3/2018

WP/JAYA/Kotuwila Gamini V. - 

Balance work of 90x25 three storeyed 

building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,000,000.00      100% I 100%

N83561122203 12/31/2018

WP/JAYA/Kolonnawa St Joseph s V. - 

Construction of 20x21 office building

1,978,877.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,978,876.69      100% I 100%

N83561122205 12/31/2018

WP/JAYA/Terance N Silva V. - 

Repairing of 100x30 two storeyed 

building with office

3,115,838.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,115,837.44      100% I 100%

N83561122206 8/3/2018

WP/JAYA/Weragoda K.V. - Repairing 

of roof of 90x25 three storeyed building

300,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 300,000.00         100% I 100%

N83561122207 12/31/2018

WP/JAYA/Henri Olcott V. - Repairing of 

roof of 100x25 three storeyed building

283,239.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 283,238.62         100% I 100%

N83561122208 12/31/2018

WP/JAYA/Sedhawatta Siddhartha V. - 

Roof repairs to primary section building

1,665,980.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,665,979.30      100% I 100%

N83561123200 12/31/2018

WP/JAYA/Samudradevi B. V. - 

Construction of 90x30 four storeyed new 

building (Stage 1)

7,155,420.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,155,418.44      100% I 100%
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N83561123201 12/31/2018

WP/JAYA/Sri Jayawardhanapura Hindu 

V. - Construction of 70x30 three storeyed 

new building (Stage 1)

11,500,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 11,419,701.73    99% I 100%

N83561123202 8/3/2018

WP/JAYA/Samudradevi B.V. - Repairing 

of roofs of Junior section aesthetic 

building & senior section music room

3,400,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,336,156.99      98% I 100%

N83561123203 12/31/2018

WP/JAYA/Ananda B. V. - Repairing of 

teacher s quarters & main hall

2,396,070.00          අමා.ෙ�. 98% I 100%

N83561123204 12/31/2018

WP/JAYA/Janadhipathi P.V. - Roof 

Repairs to 90x25 three storeyed building 

with office

1,993,728.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,993,727.34      100% I 100%

N83561123205 12/28/2018

WP/JAYA/ President college - Balance 

work of Auditorium

9,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,499,919.75      100% I 100%

N83561124200 9/14/2018

WP/JAYA/Athurugiriya Mahamathya 

M. V. - Construction of 90x30 three 

storeyed new building (Stage I)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,861,066.07      99% I 100%

N83561124202 9/19/2018

WP/JAYA/Korathota Somananda  V. - 

Construction of 90x30 three storeyed new 

building (Stage 1)

11,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,715,847.72    97% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561124203 8/3/2018

WP/JAYA/Averihena Vidyaloka V. - 

Repairing of 80x20 building 

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 695,652.18         87% I 100%

N83561124204 12/31/2018

Sri Jayawardhanapura Zonal Education 

Office - Floor tiling of upper floor office 

building.

970,813.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 970,812.77         100% I 100%

N83561124205 12/31/2018

WP/JAYA/Pittugala Yasodhara V. - 

Construction of boundary fence

495,372.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 495,371.92         100% I 100%

N83561124206 8/3/2018

WP/JAYA/Dadigamuwa K. V. - 

Construction of boundary fence

500,000.00             අමා.ෙ�. 88% I 100%

N83561124207 8/3/2018

WP/JAYA/Philip Thilakawardhana V. - 

Repairing of entrance road

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 499,800.10         100% I 100%

N83561124209 12/31/2018

WP/JAYA/Kalapaluwawa Siddhartha V. 

- Repairing of roofs of schoo l buildings

145,741.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 145,740.90         100% I 100%

N83561125200 8/3/2018

WP/JAYA/Kottawa Ananda V. - Balance 

work of 120x30 three storeyed building

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,922,082.55      99% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561125201 12/31/2018

WP/JAYA/Buwanekaba P.V - Roof 

repairs of grade 3 class building

869,616.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 869,615.30         100% I 100%

N83561825202 12/31/2018

WP/JAYA/ Madiwela Rahula M.V. - 

Supply of equipment for children s play 

area and furniture, IT related equipment 

and other equipment for newly 

constructed four storeyed building (Stage 

2)
11,400,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 11,400,000.00    100% I 100%

N83561127200 8/3/2018

WP/PILI/Holy family Convent - 

Repairing of roof of 70x70 two storeyed 

auditorium

2,350,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,307,584.38      98% I 100%

N83561128200 8/3/2018

WP/PILI/De Soysa M.V. - Structural 

repairs to 90x25 three storeyed building

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,311,562.65      87% I 100%

N83561128201 8/3/2018

WP/PILI/Rawathawatta Methodist V. - 

Structural repairs to 90x25  building

490,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 427,932.00         87% I 100%

N83561128202 8/9/2018

WP/PILI/Uyana K.V. - Construction of 

90x30 three storeyed new building (stage1)

9,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,715,278.01      97% I 100%

N83561128203 8/3/2018

WP/PILI/Moratu M.V. - Repairing of 

70x20 single storey building

3,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561128204 10/19/2018

WP/PILI/Puwakaramba Methodist high 

school - Repairing of 100x20 single storey 

building.

2,400,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,097,170.05      87% I 100%

N83561128205 8/3/2018

WP/PILI/Puwakaramba Methodist high 

school - improvement of playground

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 900,950.93         90% I 100%

N83561128206 10/19/2018

WP/PILI/ Rawathawaththa Methodist 

College - Completion of Balance Work of 

90x30 three storeyed building (Additional 

Funds)

2,100,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,676,953.12      80% I 100%

N83561129200 8/3/2018

WP/PILI/Erawwala North Dharmapala 

M.V. - Repairing of 100x20 single storey 

building

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,732,584.85      93% I 100%

N83561129201 8/3/2018

WP/PILI/Erawwala Vidyaloka M.V. - 

Roof repairs to 102x81 U shape building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,780,958.99      89% I 100%

N83561129202 8/3/2018

WP/PILI/Makandana Sri Sudharshana 

Model School - Construction of 70x25 

three storeyed new building (Stage 1)

7,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,818,452.69      97% I 100%

N83561130201 10/19/2018

WP/Ho/Jalthara M.V. - Repairing of 

108x20 class room building

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 989,336.72         99% I 100%
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N83561130202 11/21/2018

WP/HO/Wethara K.V. - Construction of 

70x25 three storeyed class room building 

with assembly hall (Stage 1)

6,000,000.00          අමා.ෙ�. 86% I 100%

N83561130203 11/21/2018

WP/HO/Siyambalagoda Dharmapala 

K.V. - Construction of 90x25 two 

storeyed new building (Stage 1)

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,368,434.60      89% I 100%

N83561130204 11/21/2018

WP/HO/Meegoda Dharmaraja V. - 

Construction of a 90x25 three storeyed 

new building (stage 1)

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 6,000,000.00      100% I 100%

N83561131200 10/19/2018

WP/HO/Puwakpitiya South K.V. - Roof 

Repairing of V Shape Bui lding (Stage 1)

1,900,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,552,295.31      82% I 100%

N83561131201 8/3/2018

WP/HO/Aluth Ambalama K.V. - 

Repairing of main ha ll building

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 4,115,703.58      82% I 100%

N83561131202 10/19/2018

WP/HO/Diddeniya K.V. - Construction 

of 90x25 three storeyed class room 

building with assembly hall (Stage 1)

8,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,732,675.92      97% I 100%

N83561131203 10/19/2018

WP/HO/Avissawella President College - 

Balance work of 90x25 two storeyed 

building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,994,296.27      100% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561132200 8/3/2018

WP/CO/Kumara Udayam V. - Repairing 

of 60x25 three storeyed building

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,484,974.01      99% I 100%

N83561132201 11/13/2018

WP/CO/Presbyterian Balika Vidyalaya - 

Construction of 54x33 four storeyed 

building (Stage 1)

11,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,648,976.44    97% I 100%

N83561132202 11/21/2018

WP/CO/Waishaka B.V. - Repairing of 

60x25 three storeyed building

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 87% I 100%

N83561132203 8/3/2018

WP/CO/Sri Saddharmodaya V. - 

Repairing of 100x25 single story primary 

building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,968,427.50      98% I 100%

N83561133200 8/3/2018

WP/HO/Galagedara K.V. - Roof and 

other repairs to 80x20 building

2,800,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,796,914.70      100% I 100%

N83561133201 10/19/2018

WP/HO/ M.D.H. Jayawardhana K.V. - 

Repairing works to 40x20 library building

580,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 579,883.10         100% I 100%

N83561141200 7/31/2018

WP/Kalu/St Anthony s Boy s College - 

Repairing of boundary wall

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 982,946.90         98% I 100%

O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�)
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N83561141201 7/31/2018

WP/Kalu/Panadura Royal College  - 

Repairing of special Education unit

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 863,093.89         86% I 100%

N83561141202 9/20/2018

WP/Kalu/Walana Mahanama M.V. - 

Construction of 90x25 three storeyed new 

building (for Primary section) Stage 1

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,993,500.00      100% I 100%

N83561141203 12/31/2018

WP/Kalu/ Thanthirimulla P.V. - Weld 

Mesh of main hall

650,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 650,000.00         100% I 100%

N83561141204 12/24/2018

WP/KALU/ St Anthony s Balika V. , 

Panadura -Balance work of three 

storeyed building (Stage VI)

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,954,281.25      98% I 100%

N83561142200 7/31/2018

WP/Kalu/Moronthuduwa 

Dhammananda V. - Repairing of roof of 

100x20 building

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,489,686.86      100% I 100%

N83561142201 7/31/2018

WP/Kalu/Uggalbada M.V. - Repairing of 

science lab

1,540,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,540,000.00      100% I 100%

N83561142202 7/31/2018

WP/Kalu/Kalapugama K.V. - Repairing 

of 60x20 old building

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,997,417.10      100% I 100%
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N83561142203 7/31/2018

WP/Kalu/Kalutara Sugatha V. - Ba lance 

work of theater

5,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,393,651.66      98% I 100%

N83561142204 11/28/2018

WP/KALU/ Kalutara Sugatha V. - 

Completion of theater

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,936,836.68      97% I 100%

N83561144200 12/31/2018

WP/HOR/Palannoruwa P.V. - 

Construction of 40x48 three storeyed 

class room building (Stage 1)

8,324,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,323,462.50      100% I 100%

N83561144201 12/4/2018

WP/HOR/Taxila M.V.  - Construction of 

90x25 three storeyed new building (Stage 

1)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,997,699.54      100% I 100%

N83561144202 12/31/2018

WP/HOR/Taxila M.V.  (Near the Police 

station) - Construction of 40x48 three 

storeyed new building (Stage 1)

8,702,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,700,908.45      100% I 100%

N83561144203 12/31/2018

WP/HOR/Don Pedric M.V. - Repairing 

of laboratory building and Air - 

Conditioning of the office

1,780,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,778,986.31      100% I 100%

N83561144204 12/5/2018

WP/Hor/Taxila M.V.  - Construction of 

90x25 three storeyed new building (Stage 

I) Balance work

8,608,700.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 8,576,695.22      100% I 100%
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N83561145200 12/31/2018

WP/HOR/Remuna M.V. - Balance work 

of three storeyed building (stage 11) 

7,200,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,177,844.95      100% I 100%

N83561146200 8/1/2018

WP/MATU/Molkawa M.V. - Weld mesh 

of 100x20 building

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 982,202.00         98% I 100%

N83561146201 12/31/2018

WP/HOR/Diyakaduwa K.V. - 

Construction of 50x25 two storeyed class 

room building with two class rooms

2,231,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,230,125.21      100% I 100%

N83561146202 12/28/2018

WP/HOR/Amaragedara K.V. - 

Construction of 70x25 two storeyed new 

building (Stage 1)

3,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,573,978.63      99% I 100%

N83561146203 9/14/2018

WP/HOR/ Ballapitiya P.V. - Balance 

work of 50x25 building with stair case 

(Stage 11)

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,945,741.79      97% I 100%

N83561147200 7/31/2018

WP/Kalu/Bombuwala P.V. - Repairing of 

90x25 two storeyed building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,806,539.92      90% I 100%

N83561147201 7/31/2018

WP/Kalu/Adikareegoda K.V. - Repairing 

of 60x20 building

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,496,392.66      100% I 100%
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N83561148200 7/31/2018

WP/Kalu/Karandagoda P.V. - Repairing 

of 60x20 building

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,474,693.43      99% I 100%

N83561148201 7/31/2018

WP/Kalu/Payagala Bandaranayaka M.V. 

- Repairing of special Education unit

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,000,000.00      100% I 100%

N83561148202 7/31/2018

WP/Kalu/ Al Hasaniya M.V. - Repairing 

of main hall

600,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 599,898.52         100% I 100%

N83561148203 7/31/2018

WP/Kalu/Hakawakanda P.V. - 

Construction of 70x25 two storeyed new 

building (Stage 1)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,722,808.27      97% I 100%

N83561148204 7/31/2018

WP/Kalu/Aluthgama Sanghamiththa 

B.M.V. - Construction of 40x48 three 

storeyed building (Stage 1)     

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,976,398.37      100% I 100%

N83561148206 7/31/2018

WP/Kalu/Bombuwala Dharmaloka P.V. - 

 Construction of 40x48 three storeyed 

building

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,999,291.20      100% I 100%

N83561149200 8/1/2018

WP/MATU/Ovitigala M.V. - weld mesh 

of 100x20 building

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 991,641.00         99% I 100%
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N83561149201 8/1/2018

WP/MATU/Meegama K.V. -  Weld mesh 

of 80x20 building

800,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 783,714.00         98% I 100%

N83561149202 8/1/2018

WP/MATU/Yatadola K.V. - 

Development of 20x20 building

500,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 498,634.00         100% I 100%

N83561149203 1/21/2019

WP/MATU/Walagedara M.V. - 

Construction of 90x25 three storeyed new 

building (Stage 1)

10,240,750.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,240,750.00    100% I 100%

N83561149204 11/21/2018

WP/MATU/Saralankarathissa K.V. - 

Construction of 90x25 two storeyed new 

building (Stage 1)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,000,000.00    100% I 100%

N83561149205 8/1/2018

WP/MATU/welipanna Sinhala K.V. - 

Construction of a two storeyed 

Multipurpose building (stage 1)

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,997,690.00      100% I 100%

N83561150200 8/1/2018

WP/MATU/Pimbura P.V.  - 

Development of 108x20 building

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 999,980.00         100% I 100%

N83561150201 11/21/2018

WP/MATU/Agalawatta Mihindu V. - 

Construction of 90x25 three storeyed new 

building (Stage 1)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,000,000.00    100% I 100%
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N83561150202 12/10/2018

WP/MATU/Udawela Siri Piyarathana 

M.V. - Construction of 90x25 two 

storeyed new building (Stage 1)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,000,000.00    100% I 100%

N83561150203 8/1/2018

WP/MATU/S. A. Welgama K.V. - 

Construction of 40x20 science lab

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,996,566.00      100% I 100%

N83561150204 8/1/2018

WP/MATU/Sirigunarathana K.V. - 

Construction of 40x20 science lab

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 3,977,045.00      99% I 100%

N83561150205 8/1/2018

WP/MATU/Rathmale K.V. - 

Construction of a Multipurpose building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,997,000.00      100% I 100%

N83561150206 8/1/2018

WP/MATU/Mahakalupahana K.V. - 

Development of internal access roads

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 388,190.00         97% I 100%

N83561150207 8/1/2018

WP/MATU/Kapugedara K.V. - 

Development of internal access roads

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 399,695.00         100% I 100%

N83561151200 8/1/2018

WP/MATU/Dodampapitiya P.V. - 

Repairing of 80x20 building

2,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,498,333.00      100% I 100%
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N83561151201 8/1/2018

WP/MATU/Uragoda P.V. - Repairing of 

roof & weld mesh of 40x20 building

1,600,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,597,611.00      100% I 100%

N83561151202 9/17/2018

WP/MATU/Pahala Hewessa K.V. - 

Improvement of roof of 90x20 building

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,999,359.00      100% I 100%

N83561151203 10/1/2018

WP/MATU/Pareigama K.V. - 

Construction of toilet block

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,499,889.00      100% I 100%

N83561151204 8/1/2018

WP/MATU/Halwala Kannangara M.V. - 

Improvement of 100x20 building

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,423,822.00      95% I 100%

N83561151205 11/21/2018

WP/MATU/Miriswatta M.V. - 

Construction of 90x25 three storeyed new 

building (Stage 1)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,301,890.00      93% I 100%

N83561151206 8/17/2018

WP/MATU/Bothalawa K.V. - 

Construction of 50x25 two storeyed 

building (Stage 1)

6,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,789,400.00      96% I 100%

N83561151207 8/1/2018

WP/MATU/Gulanawatta K.V. - 

Construction of a Multipurpose building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,999,915.00      100% I 100%
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N83561151208 8/1/2018

WP/MATU/Udugama K.V. - 

Construction of a Multipurpose building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,995,914.00      100% I 100%

N83561151209 8/1/2018

WP/MATU/Pareigama M.V. - 

Development of internal access roads

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 399,768.00         100% I 100%

N83561152200 8/1/2018

WP/MATU/Wathurana Saraswathie P.V. 

- Development of building with office

860,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 859,135.00         100% I 100%

N83561152201 12/20/2018

WP/MATU/Baduraliya K.V. - 

Construction of 90x25 three storeyed new 

building (Stage 1)

10,000,000.00        අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 10,000,000.00    100% I 100%

N83561152202 1/21/2019

WP/MATU/Kamburawala M.V. - 

Construction of 90x25 three storeyed new 

building (Stage 1)

9,759,250.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 9,345,840.00      96% I 100%

N83561152203 8/1/2018

WP/MATU/Siddhartha K.V. - 

Construction of a Multipurpose building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,988,454.00      100% I 100%

N83561152204 8/1/2018

WP/MATU/Walakada K.V. - 

Construction of a Multipurpose building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,998,598.00      100% I 100%
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N83561152206 8/1/2018

WP/MATU/Kelinkanda Janapada P.V. - 

Development of internal access roads

400,000.00             අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 398,681.00         100% I 100%

N83561152207 8/1/2018

WP/MATU/Bollunna P.V. - 

Construction of a 40x20 class room 

building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,998,753.00      100% I 100%

N83561152208 8/1/2018

WP/MATU/Haldola Jinawansa P.V. - 

Construction of a 40x20 class room 

building

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,998,732.00      100% I 100%

N83561152209 8/2/2018

WP/MATU/ Ingurudaluwa K.V. - 

Construction of 50x25 two storeyed new 

building (Stage 1)

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 2,998,640.00      100% I 100%

N83561153200 11/21/2018

WP/HOR/Weniwelpitiya K.V. - 

Construction of 90x25 two storeyed new 

building (Stage 1)

7,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 7,000,000.00      100% I 100%

N83561153201 8/1/2018

WP/HOR/Welikala P.V. - Balance work 

of 50x25 two storeyed  building

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 973,365.86         97% I 100%

N83561154200 12/31/2018

WP/HOR/Raigamwatta Pahala T. V. - 

Repairing of 100x20 building

5,520,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 5,510,778.77      100% I 100%
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N83561862200 12/31/2018

Essential supplies for educational 

development (Computers, Photocopy 

machines, Multimedia projectors, Duplo 

machines, Sports equipment, Aesthetic 

equipment, Lab equipment and other 

higher order learning equipment, 
20,883,013.50        අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 20,614,830.54    99% I 100%

H81431101003 4/11/2018

�[ල��ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා  Oවාස ආධාර ලබා ^ම

380,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 379,620.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N81422801004 8/24/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා  Oරතnමට අෙCKkත  D-ගලg) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 74,700.00           75% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

N81431101006 6/13/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

N81422801007 6/13/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 278,695.00         93% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

S81422901008 6/13/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  කා)තාව) 

සඳහා ස්වයං %<යා  DÅ�  පාඨමාලා පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 155,585.00         78% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

S81422901009 12/11/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 68,405.00           91% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �[ල��ය
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 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431101010 9/12/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නැෙගන6ර 

ක�වා�CDව, ශා)ත ෙජෝශC මාවෙත6 ප�ංI 

ඉෂා) රO� මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 14,775.00           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81431101011 9/12/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නැෙගන6ර 

ක�වා�CDව, ශා)ත ෙජෝශC මාවෙත6 ප�ංI 

මාග�ටා ෙහල) මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 9,850.00             99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81431101012 9/12/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නැෙගන6ර 

ක�වා�CDව, අංක : 22/ඒ/4  6  ප�ංI ආශා 

ද_ශT මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

5,000.00                 අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 4,925.00             99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81431101013 11/12/2018

�[ල��ය පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� �[ල��ය, 

ෙහොරගස්��ල, අංක : 97� 6 ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ ගයාO ජයෙකො@ මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 39,400.00           99% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F81431101016 12/17/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 129,035.00         99% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

F81422801017 12/17/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

95,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 85,309.00           90% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N81422802001 12/31/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 182ඒ, 

ෙකෝ.)න, ආ@අ(බලම ප�ංI ස්වයං %<යා 

ලාÞ  එ(.එස.්එ(. �ස්වා) මහතාට ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 11,925.00           80% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431102002 3/28/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 

ආ_32/එස/්3, රබ_ ව�ත, ජයර�න පාර, �ග�ව 

ප�ංI එ(. =��  ශ1මා මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 14,992.50           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N81422802003 4/10/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර  ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 198,495.75         99% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N81431102004 6/25/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 124,476.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N81422802006 9/12/2018

කටාන  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට  අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 74,810.25           94% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81431102007 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 299,408.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N81422802008 10/4/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg)ෙJ 

bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 499,050.00         100% H 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

N81431102009 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 498,724.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431102010 12/4/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකො�ෙගොඩ, 

ලං=යාවා@ය, අංක : 4f 6 ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ b. දැOෙය� පනා)R මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 39,992.50           100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

F81422802012 12/17/2018

කටාන  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,888.00           100% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

H81431103001 3/14/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

750,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 750,000.00         100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N81422803003 3/28/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත ස්වයං %<යා 

ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 296,283.00         99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H81431103004 3/28/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදායම  ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර  ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 499,560.00         100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N81422803005 4/11/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත ස්වයං %<යා 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 100,000.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81431103006 4/25/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 249,973.50         100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422903007 9/12/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 200,000.00         100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81431103008 9/12/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 199,392.00         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

N81422803009 11/21/2018

�ග�ව  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 98,193.00           98% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N81422803010 12/31/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 38/21, 

රÅමානාඛා�, ෙප�ය��ල, �ග�ව  ප�ංI ස්වයං 

%<යා ලාÞ  =�� ම�නා මහ�Eයට ස්වයං 

%<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

10,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව -                      0% O 0%

සාA රB( 

මැ�+මා

N81422804001 3/27/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත ස්වයං 

%<යා ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 195,750.00         98% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81431104002 3/27/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 299,971.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N81422804003 5/2/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© 

ආදාය( ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 149,465.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431104004 8/2/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 214, 

අ��  පාර, ග�ෙලො�ව, E�ව)ෙගොඩ ප�ංI  

එස.්ඩo. =�� dලයා  මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 29,720.00           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

S81422904005 8/23/2018

E�ව)ෙගොඩ   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  ස්වයං 

%<යා ලාÞ)  සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� 

පාඨමාලා පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 96,600.00           97% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

F81435804006 9/12/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ගාම සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 199,205.00         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81431104007 9/12/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

210,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 209,979.00         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81422804008 9/12/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට  අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 98,437.50           98% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N81422805001 3/21/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට  අෙCKkත  D-ගලg)  

සඳහා ස්වයං  %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 500,000.00         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81431105002 5/15/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 199,980.00         100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81422805003 6/8/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 299,313.25         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N81431105004 10/25/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 

267, ෙKව�ත, අෙ²Dස්ස ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ ෙK.�.ඒ. ෙකො@කාර යන අයට   Oවස 

ආධාර ලබා ^ම

36,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 36,330.00           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81422805005 8/24/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 73,121.25           97% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81422805006 10/16/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

O¶+  ෙ-වාල පාර, කlඩලම, �3ගම  ප�ංI 

එ). මාෙන� Dෂ්ප ]මාර මහතාට ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

14,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 10,500.00           72% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81431105007 7/6/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 249,820.00         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H81431105009 8/10/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  අංක : 179/එ�, 

ද(��ලෑව, කලඑ�ය  ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

එ(.s.එස.් =යානා මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 29,450.00           98% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N81422805011 8/23/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා  Oරතnමට අෙCKkත  D-ගලg) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 39,715.32           99% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422905012 9/12/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩ�� පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 23,525.00           78% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

N81431105013 9/12/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අලව�ත ගාම 

Oලධා� වසෙ( අංක : 52/2, 

¤�ෙකො�ව, ෙ�ය)ෙගොඩ ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

ඩo.ඇ)� ම_N)ද =�වා මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 40,000.00           100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

S81422905014 10/29/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත කා)තාව) 

සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

53,400.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 47,500.00           89% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81422805016 11/8/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

42,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 42,500.00           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81431105017 11/8/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 2 අ�යර

138,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 138,130.00         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H81431105018 12/4/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 1. අංක : 80, 

හංස¨�ය, ක�එNය ප�ංI  එ(.�.එ(. 

Oයම+�ලා මහ�Eය හා 2. අංක : 164/20, 

සාරාල)ක ව�ත, ඇ�ලල��ල, පස්යාල  ප�ංI  

එ(.ෙ/. Oලා(f) අoR�ලා මහතා යන අ© 

ආදාය( ලාÞ) සඳහා  Oවාස ආධාර ලබා ^ම- 
30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 29,210.00           97% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

G81422805019 12/18/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

34,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 34,500.00           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81422806001 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  

D-ගලg)  සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 498,914.44         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H81431106002 5/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 45,000.00           100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81422806003 4/11/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත ස්වයං 

%<යා ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 129,804.19         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H81431106004 5/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 99,840.00           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N81431106005 5/15/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 499,619.50         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

N81431106007 6/22/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 174,720.00         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

S81422906010 9/12/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 49,500.00           83% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81422806011 11/12/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවක Oරත අංක : 3/1, 

බRව�ත, උ©+�����ය ප�ංI ජාන< 

ගෙ)ෙගොඩ මහ�Eයට ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 30,000.00           100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N81422807001 3/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං  %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වංය %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 498,820.50         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H81431107002 3/14/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 748,765.00         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

N81435807003 7/6/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

�R)ෙගොඩ ගාම සංව_ධන සE�යට උපකරණ 

ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 24,489.00           98% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81422807004 8/23/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

Oරත අංක : 60/144, ��තල��ෙගොඩ, යKකල 

ප�ංI සාග�කා මහ�Eයට ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 31,012.50           78% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N81431107007 11/12/2018

ග(පහ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

80,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81422807008 11/12/2018

ග(පහ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 100,000.00         100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ග(පහ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81422807009 11/12/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 33,412.50           84% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N81422807010 11/8/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 150,036.00         75% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N81422907011 12/4/2018

ග(පහ   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා  DÅ� වැඩසටහනK  පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 199,575.00         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81422808001 3/21/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත කා)තාව) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 300,000.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H81431108002 3/21/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 298,657.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H81431108003 5/2/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,393.50         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N81422808005 9/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                      0% B 35%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422908006 9/12/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 274,800.00         92% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81422808007 9/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 182, 

Oව)දම, ජාඇල ප�ංI ස්වයං %<යා ලාÞ ඩo.Y. 

ර=ක nර=ංහ මහතාට ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 25,000.00           100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81431108008 9/27/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කඳාන, �ල[�ල, 

ෙර=ෙp�, අංක : 43/10 ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

�. ච+�කා ෙස�ව)� Y�ස් මහ�Eයට  Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 24,990.00           100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81431108009 11/21/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,925.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N81422808010 11/12/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 50,000.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81431108012 12/4/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 499,904.00         100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81431108013 12/4/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

212,758.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 211,930.00         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81422808014 12/4/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත 1. කඳාන, බාල2�ය මාවත ප�ංI ඉෙනෝකා 

න^ශාO මහ�Eය හා 2. ෙපො����කලාන, 

කඳාන ප�ංI dභාkO තKkලා මහ�Eය යන 

ස්වයං %<යා ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම - එK අය]ට 
37,242.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 37,242.00           100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

S81422908015 12/31/2018

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 118,000.00         91% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H81431109001 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 199,872.75         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N81422809002 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 499,992.60         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N81422809003 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත කා)තාව) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 200,000.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H81431109004 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 490,848.75         98% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

N81422809005 3/21/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) 

ස්වයං %<යා උපකරණ  ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 500,000.00         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422909007 6/6/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  කා)තාව) 

සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 2 K 

පැවැ�nම

70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 69,980.24           100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

S81422910001 3/21/2018

මහර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං  %<යාවල 

Oරත හා Oරnමට අෙCKkත  D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩ�� පැවැ�nම

120,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 119,740.00         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81431110003 4/11/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා  Oවාස ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 98,870.00           99% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N81431110005 9/12/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 1. කඩවත, 

ර(�+ගල, අංක : 497/�/4/1 6 ප�ංI 

�.ෙK.එ(. ම)Rල =�ව_ධන මහතා හා 2. 

කඩවත, ර(�+ගල, ර(�+ගල පාර, අංක : 

488/3 6  ප�ංI �.එ�.ඒ. êපා මහ�Eය යන අ© 

ආදාය( ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 
20,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 19,800.00           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81431110006 11/12/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

120,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 118,405.00         99% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81422810007 11/12/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 65,460.00           44% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81431110008 12/31/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

576,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81422811001 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

475,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 278,975.00         59% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

H81431111002 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

425,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 396,148.00         93% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

H81431111003 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම ( නාම 

ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත )

630,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 629,980.00         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N81422811004 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

Oරත පැ�Nයවල, අ�ෙහේන, අංක : 73/�/6/2 6 

ප�ංI b.එස.් අෙod)දර මහතාට ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 35,000.00           100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N81422811005 3/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං  %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත  D-ගලg) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම ( 

නාම ෙ�ඛණය  අ�ණා ඇත )

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 125,400.00         84% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H81435211006 5/15/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ස+ ඉඩෙ( �6�  බlඩාරනායකDර ගාම 

සංව_ධන සE� ශාලාවට .RNය ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 30,000.00           100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N81422811007 5/15/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම ( නාම 

ෙ�ඛණ� අ�ණා ඇත )

105,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 60,446.00           58% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431111008 6/6/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 51/ඒ/7, 

]මා���ල, ×ෙගොඩ ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

එස.්එH.එෆ.් අස්Eයා මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 29,410.00           98% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N81422811009 6/13/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 0% O 0%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N81422811010 11/12/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 81,900.00           82% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81431111012 11/21/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 49,966.00           100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

H81431112001 3/21/2018

¦යගම   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 49,910.00           100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

S81422912002 3/28/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත කා)තාව) 

සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා පැවැ�nම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 51,900.00           87% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N81422812003 6/13/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 283,350.00         94% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙදො(ෙC



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431113001 3/21/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 499,520.25         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

S81422913002 3/21/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං  %<යාවල 

Oරත හා Oරnමට අෙCKkත  D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩ�� පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 264,680.00         88% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81422813003 5/17/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

Oරත කැළ4ය, <�බ�ෙගොඩ, අංක : 106 6 

ප�ංI ස්වයං %<යා ලාÞ ෙ-ව OØකා uයද_ශT 

මහ�Eයට ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම 35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 34,000.00           97% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

S81422913004 9/12/2018

කැළ4ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා DÅ� වැඩ�� පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 28,250.00           94% I 100%

ජනක 

]�CD 

මැ�+මා

N81422813005 11/12/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 94,857.75           95% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

N81435813006 12/20/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ගාම 

සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 99,935.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

H81431121002 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,983.10         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G81422821003 10/4/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම
75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 53,925.00           72% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

F81422821005 5/8/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 175,275.00         88% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

F81422821006 5/16/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 148,285.62         99% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81452221007 6/8/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 12 

අoR� හ(p .�ෙ� අංක 111/98 =ට ]මාර 

ෙදොර�ව දKවා ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගයට පාට 

]Q�ග� ඇ�Nම සහ කා� ප-ධ�යට කා� 

කවර දමා සංව_ධනය <�ම 850,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 846,039.89         100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N81452221011 7/31/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 12 

අoR� හEp .�ෙ� අංක 111 ව�ෙ� පෙ�ශ 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස පාට ]Q�ග� අ�ලා 

සංව_ධනය <�ම (ර+ සහ ක�)

900,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

N81431121013 8/20/2018

ෙකොළඹ පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 749,900.24         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

N81422821014 8/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ 

ලබා�ම
500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,230.00         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422821015 9/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත) 425,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 415,050.00         98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

N81422821016 9/13/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත  D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 290,250.00         97% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

N81431121017 9/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 199,038.10         100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N81452221018 12/26/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 15 

මQටK]Nය ප�Nය පාර අංක 27/26 =ට 

ඉ��යට ඇ� ෙපොR මා_ගය ෙකො)�Q <�ම

212,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 211,414.95         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

N81452221019 12/28/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 15 

මාද(��ය අංක 312 ව�ත ඉ��යට ඇ� ෙපොR 

මා_ගය ෙකො)�Q <�ම

188,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 187,026.75         99% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

N81452221020 12/21/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 15 

මQටK]Nය ෙපො]�ව�ත අංක 15/25/C 

ඉ��යට ඇ� ෙපොR මා_ගය ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 77,756.40           97% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

H81431122001 6/11/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 49,976.50           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422922003 7/31/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට ෙකොෙළො)නාව 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා êපලාවන� පාඨමාලාවK 

පැවැ�.ම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 59,700.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

F81422822004 9/3/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 49,387.50           99% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81422822005 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 186,387.75         93% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

F81435822006 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 18,695.25           93% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81431122007 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

210,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81431122009 10/29/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 90,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81452222011 12/31/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අඹතෙ� -

ෙතොටලඟ මා_ගෙ� ෙකො)ගහව�තට යාබද 

258/A Oවස අසල =ට අවසානය දKවා ඇ� 

ෙපොR මා_ගය dRd ප�� සංව_ධනය <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 299,010.02         100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොෙළො)නාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422823001 5/16/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 150,000.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N81431123002 6/8/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 449,922.00         100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

S81422823004 6/8/2018

 ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යා අෙCKkත D-ගලg) සඳහා .=+� 

බෑJ මැ=ෙ( පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 80,500.00           81% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

S81422923005 7/31/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට i ජයව_ධනDර 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා êපලාවන� පාඨමාලාවK 

පැවැ�.ම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 60,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81422823006 8/20/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 98,982.00           99% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

S81422923008 11/12/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට i ජයව_ධනDර 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා අෙCKkත 

ත�ණ ත�4ය) සඳහා මැÅ( පාඨමාලාවK 

පැවැ�.ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 100,000.00         100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

H81452224001 6/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මාලෙo 

ෙගොඩැ�ලව�ත පාෙ_ 456/1 දරණ Oවස අසN) 

යන ෙපොR මාවත සංව_ධනය <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 299,565.41         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G81422824003 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 498,876.75         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

S81422924005 11/29/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

අෙCK ත කා)තාව) සඳහා ස්වයං%<යා DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�.ම

115,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 114,901.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

S81453924006 6/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

අෙCK ත D-ගලg) සඳහා �යR� DÅ� 

පාඨමාලා පැවැ�.ම

120,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 45,200.00           38% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81422824008 10/6/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 175,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

S81422924009 7/31/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යා අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

êපලාවන� පාඨමාලාවK පැවැ�.ම 

 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 58,687.00           98% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81422924010 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස 

ස්වයං%<යා පාඨමාලා පැවැ�nම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 425,000.00         85% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N81431124011 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431124015 8/10/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 150,000.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81431124016 8/15/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 249,994.00         100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81431124017 9/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 74,625.00           100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H81431124018 10/6/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ට Oවාස ආධාර ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 19,650.00           98% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81452224019 9/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මාලෙo 

ෙගොඩැ�ලව�ත පාර 451 දරණ Oවස අසN) 

යන ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 175,000.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H81431124021 9/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 59,956.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81435824022 10/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 19,935.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422824024 11/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 50,000.00           100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

S81422924025 12/10/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

අෙCK ත කා)තාව) සඳහා ස්වයං%<යා DÅ� 

පාඨමාලා 02K පැවැ�.ම

85,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 84,620.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N81431124026 12/14/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග�  අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර  ලබා�ම.

200,000.00             අමා.ෙ�. 0% O 0%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

S81422924027 12/19/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත කා)තාව)ෙJ අÖවෘ- ය සඳහා 

ස්වයං%<යාÖ�ඛ DÅ� වැඩසටහනK පැවැ).ම

48,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 48,000.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81431124028 12/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

230,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 229,950.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

H81431125002 3/12/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

 320,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 311,052.00         97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H81431125003 4/26/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 486,500.00         97% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81452625004 9/17/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ගාEය මා_ගවල පවාහන 

කට¶+  සංව_ධනය <�ෙ( අර�4) ෙතෝරා 

ග� බස්රථ නැව+(පලව� සඳහා බස් මÙ 

ආවරණ ඉ�<�ම

515,484.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 515,484.00         100% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

H81431125005 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 495,029.00         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

N81431125007 8/15/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 124,830.00         100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81422825008 8/20/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 96,187.50           96% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N81422925009 9/3/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යා අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

වෘ��ය dප ශාස්ත පාඨමාලාවK 

පැවැ�.ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 96,000.00           96% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

G81422825010 9/12/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �ෙJෙගොඩ, 

තලප���ය,කන�ත පාර, අංක 128/1 N�නෙ� 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ඩo.එ◌්.uය)ත මහතාෙJ 

bවන ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස v< මහන මැkමK ලබා�ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 30,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81431125011 9/12/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431126002 8/20/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 49,820.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N81431126003 8/10/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 91,500.00           92% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81422826004 8/20/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 200,000.00         100% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

N81431126005 9/3/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 199,420.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

S81422926006 9/17/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යා අෙCKkත ත�ණ ත�4ය) සඳහා 

êපලාවන� DÅ� පාඨමාලාවK 

පැවැ�.ම

 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 49,440.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81422826007 10/16/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 70,000.00           70% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N81422826010 11/1/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 95,200.00           95% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422926011 11/12/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යා අෙCKkත ත�ණ ත�4ය) සඳහා 

මැÅ( පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 50,000.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N81431126012 12/14/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග�  අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර  ලබා�ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 22,240.00           15% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

S81422927001 5/17/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට ෙද6වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යා අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

êපලාවන� DÅ� වැඩසටහනK පැවැ�.ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 100,000.00         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

S81422927002 9/4/2018

ෙද6වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස ස්වයං%<යා 

අෙCKkත D-ගලg) සඳහා %<යාÖ�ඛ DÅ� 

පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N81422827003 10/16/2018

ෙද6වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 100,000.00         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

G81422828001 4/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 495,282.87         99% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H81431128002 4/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම.

 

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 748,665.00         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙද6වල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G81422828003 5/16/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ 

ලබා�ම
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 200,000.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

S81422928004 6/20/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස ස්වයං%<යා 

අෙCKkත D-ගලg) සඳහා %<යාÖ�ඛ DÅ� 

පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 75,000.00           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

H81452228005 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමො�ෙC පාර 

අංක 265 ඒ දරණ Oවස අසN) ආර(භ වන 

ෙපොR අ+� මා_ගය අ)ත_ ස(බ) ත ]Q�ග� 

අ+රා සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 499,789.78         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

H81452228006 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමොර�ව �නාව 

�ස්*K ෙරෝහෙ� �.d(  මා_ගය අ)ත_ 

ස(බ) ත ]Q�ග� අ+රා සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 494,171.00         99% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

H81431128007 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 349,980.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

F81422828008 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ ස්වයං%<යාවක 

Oරත.මට අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 500,000.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

H81452228012 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමොර�ව එෙගොඩ 

උයන ආෙනෝ�p ෙපෙදස ද]� පසට ඇ� අ+� 

මා_ගය ව�පන( අංක 57 �.¶.F�f) මහතාෙJ 

Oවස අසල ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

265,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 255,364.00         96% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431128014 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

540,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 539,118.56         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F81422828015 6/1/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 500,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81452228016 7/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� රාවතාව�ත 

මංස)�ෙ� =ට ද ෙසොgසා පාෙ_ යන .ට ව(පස 

පැ�තට ඇ� ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 220,606.60         88% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81452228017 7/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කඩලාන සා)ත 

අ)ෙතෝO පාර බදාදා ෙපොළ ව�ත ව�පන( අංක 

51/29 Oවසට යාබඳව ඇ� ෙපොR පාර සංව_ධනය 

<�ම

135,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 119,448.15         88% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81452228018 7/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඉäබැ-ද 

බැKව�ත ව�පන( අංක 67/72 අF� පනා)R 

මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

250,000.00             අමා.ෙ�. 84% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N81452228019 11/8/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කඩලාන 

ෙකෝ.ල පාර ව�පන( අංක 63ඒ @¶ඩ_ 

මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගෙ� පැ� 

බැ(ම සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 91,432.55           91% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F81422828020 7/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙමොර�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422928021 7/31/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යා අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

êපලාවන� පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 60,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81431128022 8/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 399,488.25         100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81431128024 9/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 175,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H81431128025 8/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 149,952.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N81435828026 8/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,584.00           100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N81422828029 11/21/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81431128030 12/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග�  අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර  ලබා�ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 149,250.00         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431128031 12/21/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

8,000.00                 අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 7,860.00             98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H81431129006 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

750,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N81422829010 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 50,000.00           100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

F81422829011 11/12/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 97,650.00           98% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

H81431129012 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 19,200.00           96% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

S81422929013 9/4/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස ස්වයං%<යා 

අෙCKkත D-ගලg) සඳහා %<යාÖ�ඛ DÅ� 

පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% O 0%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

S81422929014 9/12/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� O[)ගම හ��ට 

පෙ-ශවල ෙතෝරා ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ 

ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ  

කා)තාව)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා 

ස්වයං%<යා පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස 

අ�ක( O_මාණ පාඨමාලාවK පැවැ�.ම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 50,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431129015 9/12/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 9,292.00             93% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81422829018 11/8/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස v< මහණ මැk) ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81435829019 11/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 149,910.00         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H81431129020 11/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 24,600.00           98% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81431129021 12/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                      0% O 0%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

S81422930001 6/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස ස්වයං%<යා 

අෙCKkත D-ගලg) සඳහා %<යාÖ�ඛ DÅ� 

පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 75,000.00           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

S81453930002 6/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

අෙCKkත D-ගලg) සඳහා %<යාÖ�ඛ DÅ� 

පාඨමාලා පැවැ�.ම

150,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මාපා.ෙ� - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431130003 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 566,015.00         75% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N81431130004 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 748,805.00         100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

F81422830005 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCK ත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 488,536.10         98% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N81452230007 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� =-ධ��ල 

පාස� මාවෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 179,479.40         90% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N81452230009 6/28/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙවOවැ�ෙකොල 

ෙපො�ගස්ඕ.ට පාස� ෙපොR මාවත සංව_ධනය 

<�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 179,585.75         90% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N81452230011 9/15/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� <�ග(ප��ව 

ආවාස පාෙ_ සම¨ ෙපොR මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම

77,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 72,355.93           94% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

F81422830012 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422930013 7/31/2018

පජාවෙJ වෘ��ය හැ<යාව) ව_ධනය <�ම 

අර�� ෙකොට ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යා අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

êපලාවන� පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 57,210.00           95% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

H81431130014 7/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 74,760.00           100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N81431130015 8/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,980.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

G81422830016 9/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහෝමාගම,උ©වන, ප)සල පාර, අංක 283 

N�නෙ� ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ උ©වනෙJ 

=�පාල යන අයෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම
20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,950.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81431130017 9/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

140,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 139,432.40         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81422830018 9/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස v< මහන 

මැk) ලබා�ම 125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 124,975.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81422830019 11/5/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ  ලබා�ම 180,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422930021 9/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �ෙගොඩෙද4ය 

පෙ-ශෙ� ෙතෝරා ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ 

ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ  

කා)තාව)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා 

ස්වයං%<යා පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස 

අ�ක( O_මාණ පාඨමාලාවK පැවැ�.ම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

F81422830022 10/16/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 16,850.00           67% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81422830023 12/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 249,975.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N81422830024 12/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස මහන මැk) 

ලබා�ම

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,975.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N81431130025 12/21/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

320,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 319,968.00         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H81452231002 4/18/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඉහල හංවැ�ල 

දසෙ��ල ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N81452231004 7/23/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පහල ෙකොස්ගම 

ක©ෙගොඩ මා_ගෙ� =ට ආර(භ වන ක(¦ 

ෙකො�ව මා_ගය සංව_ධනය <�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 249,163.30         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81422831005 8/10/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 150,000.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81431131006 9/12/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

280,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 279,387.90         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

G81422831007 12/19/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 

97,පග�Dර,DවK��ය,අ.ස්සාෙ��ල N�නෙ� 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ආ_.�.F.OෙරෝෂO 

රණ=ංහ යන අයෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස මහන මැkමK 

ලබා�ම
20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 17,992.48           90% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81422831008 12/19/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 35/18 N , 

මා4කව�ත Oවාස සං<_ණය , අ.ස්සාෙ��ල 

N�නෙ� ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ අෙනෝමා 

�සානායක යන අයෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම
25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 24,975.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81452231009 10/19/2018

=තාවක පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ�  ඉහල ෙකොස්ගම 

291/F/01 ෙපොR පෙ�ශ මා_ගය සංව_ධනය <�ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 660,866.71         94% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N81422831010 11/12/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ.ස්සාෙ��ල 

ෙතෝරා ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ 

Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නංවා1ම උෙදසා 

ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 498,124.82         100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

N81435831011 11/21/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI  ගාම සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - හංවැ�ල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431132002 12/31/2018

�8�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

210,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 210,385.13         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N81422932003 3/19/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස මැÅ( 

පාඨමාලාවK 

පැවැ�nම
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 200,000.00         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H81431132004 12/26/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ළ 

පෙ-ශෙ� ෙතෝරා ග� අ© ආදාය(ලාÖ ප[� 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

154,900.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 154,860.51         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N81431132005 8/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ළ 

පෙ-ශෙ� ෙතෝරා ග� අ© ආදාය(ලාÞ) සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා�ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 64,605.59           99% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N81431132006 8/10/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 599,043.21         100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81422832007 8/10/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 66,150.00           95% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81422832008 8/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 180,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය -                      0% O 0%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431132009 9/12/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 

05,<�ළපණ,@.එ(. ෙකොළඹෙJ මාවත, අංක 

60/B N�නෙය6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ එ�.F.@. 

රසාංජO යන අයෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම
20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 19,710.18           99% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81422832010 9/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 29,475.00           98% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81422832011 10/5/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස මහන මැk) ලබා�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 357,930.00         72% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

F81422832012 10/16/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස කර�ත ලබා�ම

120,000.00             අමා.ෙ�. 94% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N81422832013 11/8/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස මහණ මැk) ලබා�ම 120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 120,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N81452232014 12/14/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

නාරෙහේ)�ට හ�ෙබෝ ය අංක 300s 

ජනාවාසයට ඇ+� වන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 299,593.40         100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81452232015 12/14/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ළපන 

181 ජනාවාසයට ඇ+� වන ෙපොR මා_ගෙ� �� 

ෙකොටස ෙකො)�Q දමා සංව_ධනය <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 144,228.52         72% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431132016 12/31/2018

�8�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

36,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 35,985.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

F81435833002 4/18/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI මලගල 

ගාම සංව_ධන සE�යට උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 49,162.50           98% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

S81422933004 6/20/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස ස්වයං%<යා 

අෙCKkත D-ගලg) සඳහා %<යාÖ�ඛ DÅ� 

පාඨමාලාවK පැවැ�.ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 97,675.00           98% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N81431133005 6/12/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 98,726.60           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

F81422833006 8/10/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�. 92% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81431133007 9/14/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 749,616.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

F81422833009 9/3/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 39,135.00           78% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

පා.ෙ�-පාRKක



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431133010 10/29/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 199,557.20         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N81452233011 11/1/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කහවල ගාම 

Oලධා� වසෙ( ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

154,713.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 154,713.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81422833012 12/3/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 29,532.00           84% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H81431133013 12/21/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙනො 290/15 , 

බට6ර ෙහොරගල පාRKක ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ 

ජයර�න ගමෙJ ක�ණාදාස යන අයෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

 
40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 39,499.05           99% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H81452341001 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� න�Ø�ව =�� 

ස�ගාR මාවෙ� අංක 741%7 Oවස ඉ���ට =ට 

ඉ��යට ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81452341002 3/14/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පානRර ක�දැවල 

i ජයව_ධනාරාම .හාරස්ථානයට �.ෙසන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81452341003 5/21/2018

පානRර Cරා◌ු.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

ක�දෑවල මැ�ව�ත පහල පාර අංක 196 Oවස 

ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431141004 3/27/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම.

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81431141005 3/27/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 295 ෙසොgසා 

පාර පානRර ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ �)=� 

පනා)R යන අයට Oවාස ආධාර ලබා^ම.

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 19,350.00           97% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81431141006 3/27/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 103 �, ආ�ය 

ර�නාරාම පාර ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ �ව) 

�ශා)ත යන අයට Oවාස ආධාර ලබා^ම.

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 18,760.00           94% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81452341007 7/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පානRර පාෙ-�ය 

සභා බල පෙ-ශෙ� බට6ර මාල��ල =�රහ� 

මාවත ෙපොR මා_ගෙ� මැද ෙකොටස සංව_ධනය 

<�ම

 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

S81422941008 7/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ ත�4ය) 

සදහා %<යාÖ�ඛ DÅ�ව සදහා ෙKK සෑ^ෙ( 

DÅ� පාඨමාලාවK 

පැවැ�nම

 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 50,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81431141009 4/10/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ෙගොඩනැංnමට අවශ� Oවාස 

දව�ාධාර ලබා^ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 748,849.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H81452341010 7/18/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� වා-Rව, ද]� 

ත���ය, ඉ)දෙජෝ� මාවත, 2වන ප�මෙJ ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධන <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 100,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81452341011 6/19/2018

පානRර ෙකෙස�ව�ත ගැ�� මාවෙ� ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 435,156.32         97% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H81452341012 6/19/2018

ෙගොරකෙපොල v¦N �ඩා ��ය අසල ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 300,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H81431141013 7/16/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකෙස�ව�ත 

ෙගොරකාන පළ� ප�මග අංක 318/39 N�නෙය6 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ f.f.�තා ම_= ෙපෙ_රා 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා^ම.

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 9,240.00             92% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H81431141014 7/16/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකෙස�ව�ත 

ෙගොරකාන පල� ප�මග අංක 318/38/1ඒ 

N�නෙය6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ඩo.��ක ප^C 

]මාරද අ�.ස් මහතාට Oවාස ආධාර ලබා^ම

10,000.00               අමා.ෙ�. 98% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H81431141015 7/16/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකෙස�ව�ත 

ෙගොරකාන ධ(මාන)ද මාවත අංක38/1 

N�නෙය6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ෙK.එH.¶රාO 

OØෂා Y�ස් මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 9,790.00             98% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81452341016 7/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 673 ස�Kක��ල 

ගා.O.වසෙ( පර�ත මා_ගෙ� අංක 52 � Oවස 

අසල ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F81422841017 7/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81452341018 9/18/2018

පානRර ෙමොර.)න පධාන මා_ගෙ� ව(පස ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

340,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 340,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

N81452341019 8/1/2018

පානRර ෙමොර.)න මැ�ෙ��ල පාෙ_ උපධ� 

මාවෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය ෙකො)�Q <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 200,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

N81452341020 8/15/2018

පානRර ]�CD��ල මාෙන� මාවෙ� 

ෙද�ගහව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 400,000.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

N81452341021 8/2/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත)����ල 

ෙකෝ)ගහෙකො�ව ධ(ම�ලක මාවත (එH 

.ස්ටැ)N ෙහQ�ආරHI මහතාෙJ Oවස �6�) 

ෙපොR පාර ෙකො)�Q දමා සංව_ධනය <�ම

495,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 495,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F81422841023 8/16/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

Oරත හා ස්වයං%<යා ආර(භ<3මට අෙCKkත 

D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 1,485.00             6% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N81452341024 9/18/2018

පානRර ෙමොර.)න මැද ෙ��ල පාර ෙපොR  අ+� 

මා_ගය අවසානෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 60,000.00           100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

F81422841026 10/16/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg)ට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 481,070.00         96% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431141027 10/25/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,440.00           99% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F81422841028 12/14/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙනො.14/5 ==ල 

මාවත පර�ත ෙකෙස�ව�ත ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක Oරත f.එ(.න)දා +මා� 

මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N81452341029 12/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වලාන ගැ�� 

මාවත (පල� ප�මග)  ෙපොR මා_ගය ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 120,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81452341030 12/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත)����ල 

ෙවෙ�පාර ෙපොR මා_ගය ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 80,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81452341031 12/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත���ය මැදපාර 

නN) ෙපෙදස ෙපොR මා_ගය ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 50,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N81452341032 12/24/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත)����ල 

ස්ව_ණෙජෝ� මාවෙ� පල� ප�මග ෙපොR 

මා_ගෙ� ඉ��n ඇ� ��  ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 500,000.00         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N81452341033 12/27/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පානRර ක�දෑවල 

මැ�ව�ත පහල පාර 196 Oවස ඉ���ට =ට 

ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

පානRර 

පාෙ-hය 

සභාව 67,348.95           67% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81452342001 3/27/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපොහ-දර��ල 

උප තැපැ� කා_යාලය අසල නැෙගන6ර ෙදසට 

ඇ� මහ ප)සල පාරට ස(බ)ධවන ෙපොR 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,733.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81452342002 10/2/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙද�යවල වස්ක©ව 

ක)ද ]�xව�ත .ෙ/මා)න මාවත ෙදවන 

ප�මග ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 497,882.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H81452342003 3/28/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 706� 

ෙමොෙරො)+©ව ද]ණ ගාමOලධා3 වසෙ( 

ෙමෙ)�ෙහේ)+©ව dනාE Oවාස ෙවත �.ෙසන 

ෙපොR  මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 299,059.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H81452342004 3/28/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 706� 

ෙමොෙරො)+©ව ද]ණ ගාමOලධා3 වසෙ( 

මාරගහව�ත ෙපොR  මා_ගෙ� 1වන ප�මග තාර 

දමා සංව_ධනය <3ම.

310,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 309,474.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H81431142005 3/28/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලය)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ෙගොඩනැÙමට අවශ� Oවාස ආධාර 

ලබා^ම.

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 749,971.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

G81422842006 3/28/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg)ෙJ 

bවන ත��වය නගා=�nම සඳහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා^ම.

500,000.00             අමා.ෙ�. 97% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

G81422842007 4/10/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ක�තර �QටOය 

අසළ ප�ංI එH. එH. ළ6� dද� ]ෙ_ මහතාෙJ 

bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 21,637.50           87% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81452342008 5/16/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 706 ඒ නා)ව 

ගා.O. වසෙ( මහෙගදරව�ත ෙපොR මා_ගය තාර 

ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,853.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H81431142009 6/25/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත�වය උසස්<�ම සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H81431142011 6/22/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 75,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H81431142012 6/25/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 300,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

N81422842013 6/25/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI  

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නගා =�nෙ( 

අර�4) ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 486,262.00         97% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

F81422842014 7/9/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

Oරත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 200,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81422842016 7/19/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා�ම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 45,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81452342018 7/31/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ක�තර, නාෙගොඩ, 

]�xව�ත පාර ෙපොR මා_ගය ව�පන( අංක 323 

හා 323 A දරණ Oවාස දKවා ඇ� ෙපොR මා_ගය 

තාර ෙයොදා සංව_ධනය <3ම (අ@ 90K 

පමණ)

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,423.20           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81422842019 7/25/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම 

 

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 96,768.75           48% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N81431142020 8/14/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙනො.7/101 

අ��ව�ත කලDගම ෙමොෙරො)+©ව N�නෙ� 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ එH.ෙ_�කා OලංගT 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 19,980.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81435842021 8/21/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 708 

ෙපො+��ය උ+ර ගාම සංව_ධන සE�ය සදහා 

අවශ� උපකරණ ලබා^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 24,722.40           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81452342024 11/5/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 706 

ෙමොෙරො)+©ව උ+ර මාරගහව�ත පාර පළ� 

ප�මග ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

140,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 135,735.00         97% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

F81422842025 11/8/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 729 ඊ කvවව�ත 

ගා.O.වසෙ( ෙනො.100 .Fත මාවත නාෙගොඩ 

ක�තර N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක O¶+ 

එ(.�. ස-O ච)`කා පනා)R මහ�Eයට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 29,025.00           97% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81431142026 11/8/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 729 ඊ කvRවව�ත 

ගා.O.වසෙ( ෙනො640ඒ පහළ අg.f.එH.පාර 

නාෙගොඩ ක�තර N�නෙ� ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

එ�.�Iර ගයා)ද =�වා මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා�ම 20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 20,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81452342027 11/15/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� ක�තර 

නාෙගොඩ <.�.2 ක�ව ආස)නෙ� ෙබ)තර 

ෙoක�ය අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගෙ� ෙකොටසK 

ප�සංස්කරණය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,342.76           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81452342028 11/26/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�තර උ+ර dගත 

.ද�ාලය අසල මා_ගෙ� පැ� කා� ප-ධ�ය 

ඉ�<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 462,581.06         93% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N81452342029 12/6/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 705 � මාවල 

=�ව�) පා_K පධාන ෙපොR මා_ගය හා ෙපොR 

අ+� මා_ග සංව_ධනය <3ම

1,250,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 1,243,763.00      100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

H81431142030 12/12/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සදහා Oවාස අධාර ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 24,840.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F81422842031 12/17/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 708 ෙපො+��ය 

උ+ර ගා.O.වසෙ( 242 ඒ පාස� මාවත 

ෙපො+��ය වා-Rව N�නෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ඒ.ÙතාO ද =�වා 

මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 29,025.00           83% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422842032 12/17/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 706 එ◌් නා)Rව 

ගා.O.වසෙ( 335 ෙබෝගහව�ත පාර නා)Rව 

ෙමොෙර◌ා)+©ව N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක 

Oරත එH.ස�ර මRසංඛ මහතාට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 11,700.00           78% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422842033 12/17/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 706 

ෙමොෙරො)+©ව උ+ර ගා.O.වසෙ( වල�ව�ත 

ෙමොෙරො)+©ව N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක 

Oරත ෙK.එ(.අ�ජ ඉ)�ක =�ව_ධන මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 11,700.00           78% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81452342034 12/24/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� නා)Rව අබල)n 

ඇ� ෙබෝගහව�ත ෙපොR මා_ගය ��සකර <3ම

210,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81452342035 12/26/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 718 එතනමඩල 

ගා.O.වසෙ( E�ස්ෙහේනව�ත ෙපොR මා_ගය 

(අමර=ංහ මහතාෙJ Oවස අසල =ට ඉ��යට) 

සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර -                      0% O 0%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H81431143001 3/27/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 678 

ගාම Oලධා3 වසෙ( අංක 250/¦ 1 i ඉ)දසාර 

මාවත අ�Kෙගොඩ අ�ෙබෝ��ල ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ඩoN�. වයලQ පනා)R යන අයට 

Oවාස ආධාර ලබා^ම. 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 39,620.00           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81452343004 6/25/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ]ඩා 

අ�Jෙගොඩ .මලරතන මාවෙ� හරස් මා_ගයK 

වන b.uයංගO ෙෆො)ෙසේකා මහ�EයෙJ Oවස 

�6� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

495,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 495,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H81452343005 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෛම* 

පාෙර) වමට හැ� හ�වන ෙදවන මා_ගය ෙපොR 

පාර ෙකො)�Q <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 300,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

F81422843006 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත D-ගලg)ට උපකරණ 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 94,898.50           95% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

H81431143007 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� D-ගලg) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 599,545.75         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

ක�තර පාෙ-hය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422843009 7/19/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සදහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81431143011 7/19/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 148,660.00         99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81452343012 8/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�ෙබෝ��ල 

ෛම* මාවත ෙපොR මා_ගය ෙකො)�Q දමා 

සංව_ධනය <�ම

495,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 495,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

N81431143013 8/3/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ෙ( අර�4) Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 262,282.80         87% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F81422843014 8/13/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

170,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 164,005.75         96% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N81452343015 8/13/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ��ගම 

හ)�ය අසල ආන)ද හාpෙවයා_ ළ¨) වමට 

පාර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 450,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

F81422843016 8/16/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත හා ස්වයං%<යා ආර(භ 

<3මට අෙCKkත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 25,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422843017 9/17/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 400/ඊ/1 

ක�]�)ද පාර <ෙද���ය වැ�E�ල ප�ංI  

ස්වයං%<යාවක O¶+ හබරග�රාලලාෙJ ච)දා 

dද_ශT Y�ස් මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා ^ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 17,398.50           58% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F81422843018 9/17/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ක�]�)ද 

පාර <ෙද���ය වැ�E�ල ප�ංI  

ස්වයං%<යාවක O¶+ එස.්Y.ඒ.�ෙ)ෂා මâශාO 

මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 17,398.50           58% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F81422843019 10/12/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාවK ආර(භ <3මට අෙCKkත 

D-ගලය) සදහා උපකරණ ලබා�ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 9,075.00             91% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H81431143020 10/25/2018

බlඩාරගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 39,973.75           100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

F81422843022 12/27/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙනො.10 

උදාෙගොඩ පාර බlඩාරගම ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක Oරත අ+ෙකෝරලා දයාO 

�ෙසේරා මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම 38,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 28,893.75           76% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F81422843023 11/26/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාවක Oරත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ  ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 89% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N81452343024 11/30/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මහෙබ�ලන 

Å� ෙකො�ව පාෙ_ ෙව)ෙ-= ඉඩමට පෙ�ශවන 

ෙපොR මා_ගෙ� ෙකොටසK ෙකො)�Q දමා 

සංව_ධනය <�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - බlඩාරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422843025 12/17/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 660 

බ����ල ගා.O.වසෙ( බlඩාරගම 

බ����ල N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක 

Oරත ෙK.කම� ප^C ]මාර මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම -                      0% O 0%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422843026 12/27/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

27,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 24,337.50           90% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H81431144001 6/25/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ Fවන ත�වය උසස් <�ම 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 124,966.60         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81422844004 7/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙගෝනපල 

]�කව�ත ෙනො. 82/1 N�යනෙ� ප�ංI 

�.ඩo.Oල)ත සම) Uණව_ධන මහතාෙJ 

ස්වයං%<යාව  වැ@�¶� කර ගැTම සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 14,899.00           99% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422844005 8/14/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපො]�.ට 

බ)ඩාරව�ත ෙනො.286 N�නෙ� ප�ංI චාමර 

රn)ද ඕපනායක මහතාට ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා^ම

12,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 11,999.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81452344007 8/14/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අබල)� මා_ග 

��සකර <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 90,125.00           90% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422844008 8/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

Oරත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 96,158.00           96% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81452344009 9/19/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අරමනාෙගො�ල 

dච�තගම ෙපොR අ+� මා_ගය  සංව_ධනය <3ම

185,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422844010 11/9/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙගෝනපල හ)�ය 

තලගල අං]Qටාවල ප�ංI ස්වයං%<යාවක Oරත 

එ(.ච)`කා මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 43,716.75           87% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422844011 10/11/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �නගම 

ව[ලනගල ප�ංI ස්වයං%<යාවක Oරත 

�.ඒ.ආ_.හ_ස්ච)ද මහතාට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 45,146.00           90% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81452344012 11/8/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 609 ඒ ෙහේෙනගම 

ගා.O.වසෙ( අR)වැ)නෙහේන ෙපොR මා_ගය 

ආර(භෙ� =ට ඉ��යට ෙකො)�Q <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 200,000.00         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81452344013 11/14/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 607 � 

�ට.ල උ+ර ගා.O. වසම උදය මහතාෙJ Oවස 

ඉ���ට =ට ඉ��යට ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

227,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 227,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N81452344014 11/14/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 604 

ෙගොණපල ගා.O.වසම ජය මාවත පාර චE)ද 

මහතාෙJ Oවස අසල =ට ඉ��යට ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

225,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 225,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N81452344015 11/14/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 604 

ෙගෝණපල ගා.O.ව රණ.� සම)ත මාවත 1ලා 

මහ�EයෙJ Oවස අසල =ට ඉ��යට ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 200,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහොරණ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81452344017 12/21/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඔලෙබො©ව 

�oබැ�ද තරණෙසේවා මාවෙ� ෙපොR අ+� 

මා_ගෙ� පැ� බැ(ම සකස් <3ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 75,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81452344018 12/21/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපොR මා_ග 

ය)ෙතෝපකරණ ෙයොදා  සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                      0% O 0%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422844019 12/21/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහොරණ වෑවල 

401/2 N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක Oරත 

එ�.ෙK.තරංගා �ලාංගT මහ�Eයට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 74,715.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H81431145001 6/25/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත�වය උසස්<�ම 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H81431145002 6/20/2018

මRරාවල Cරා◌ා/ ෙ� ෙකොQඨාශෙ� D-ගලg) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 149,585.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H81431145004 7/16/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහොරණ බැ�ල��ය මංගල=�Dර ෙනො.04 

N�නෙය6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ඩo.දයාවÝ 

=�වා මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 35,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81422845005 7/16/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යාෙව6 O¶+ න(�O @�ෂාO �ව�ා 

යන අයට අවශ� ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 45,150.00           90% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මRරාවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431145006 8/15/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 149,448.25         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N81452345007 10/5/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බැ�ල��ය 

ආන)ද ෛම* මාවත සහ බැ�ල��ය 

.ද�ාෙශේකර ��වන මා_ගය ස(බ)ධවන ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 200,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81452345008 11/29/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉ�ඹ කදන 

මා_ගය ආර(භක ස්ථානෙ� කා� ප-ධ�ය 

සකස්<�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

මRරාවල  

පාෙ-hය 

සභාව 244,173.53         98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422845009 11/8/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 650 එෆ් ද]� 

මාෙහේන ගා.O.වසෙ( ෙනො.526 අරඹක)ද 

<�ෙදOය බැ�ල��ය N�නෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ගලෙහේනෙJ මංජ1 

ෙ(නකා අ�.ස් මහ�Eයට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම
30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 29,249.25           97% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

S81422845010 12/28/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

Oරත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම අ�යර 1

53,823.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල -                      0% O 0%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81422845011 12/28/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

Oරත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම අ�යර 2

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල -                      0% O 0%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

G81422845012 12/28/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

Oරත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම අ�යර 3

5,000.00                 අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල -                      0% O 0%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81422845013 12/28/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

Oරත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම අ�යර 4

6,177.00                 අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල -                      0% O 0%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H81431146001 6/25/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත�වය උසස්<�ම සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 49,555.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H81452346002 7/9/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� නාරගල 

Oශා)ත මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගෙ� 

කා� ප-ධ�ය ජලය බැස යන ආකාරයට 

ප�සංස්කරණය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81422846003 7/31/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 O¶+ nමට අෙCKkත 

D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 97,440.00           97% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81422846004 8/15/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත හා Oරත nමට 

අෙCKkතD-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 200,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N81431146005 8/15/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 199,998.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F81422846006 8/16/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� wල�=ංහල 

ෙබෝතෙ�ගම කාN ෙ-වාලය N�නෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක Oරතnමට අෙCKkත Dෂ්පා 

ඉ)Rම� මහ�Eයට  ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා 

�ම. 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 30,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81435246007 9/5/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අමරෙගදර 

.හාරස්ථානෙ� =ට දහ(පාසල ෙවත ඇළ මා_ගය 

හරහා ෙයොදා ඇ� පාලම සංව_ධනය <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81452346008 10/5/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පහල 

]ඩNගම නා)දල ව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

230,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 230,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N81452346009 10/5/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� U�ග(මාන 

පධාන මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 100,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F81422846011 12/17/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 819 � මහගම 

නැෙගන6ර ගා.O. වසෙ( ඉ�Kකැ�ක)ද 

මහගම N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක Oරත 

ෙK. ම�Nකා අgරාංගT මහ�Eයට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 16,876.88           56% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81452346012 12/19/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 814 

දරණ ෙගෝ.)න ද]ණ ගා.O.වසෙ( 

ෙපොෙසස්ට)ව�ත ජන උදාන ග(මානෙ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 200,000.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N81422847001 6/25/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ bවන ත�වය උසස් <�ම 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 50,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H81452347002 6/25/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� 

ග�කැ���ල පහල පාෙ_ පැ� බැ(ම ඉ�<�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,781.70           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - wල�=ංහල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422847004 7/19/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සදහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා�ම

105,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 105,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H81431147005 7/19/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලෙයK සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 24,570.00           98% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

S81422947006 8/10/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ත�ණ 

ත�4ය) සදහා %<යාÖ�ඛ DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�.ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 131,381.00         88% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F81422847007 8/10/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� D-ගලg) 

ස්වයං%<යාව)6 ස්ථාපනය <3ම සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,991.28           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N81431147008 8/15/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 299,610.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F81422847009 8/15/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත හා Oරත nමට 

අෙCKkත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 28,087.50           94% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N81452347010 8/28/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 800 අg 

ෙදොඩංෙගොඩ නැෙගන6ර ගා.O.වසෙ( 

පැ�Nයව�ත හ�කද.ල පධාන මා_ගෙ� 

Uණපාල මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 49,709.00           99% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81452347011 10/11/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 807 නෑබඩ 

ගා.O.වසෙ( නෑබඩ මහා .ද�ාල පෙ�ශ 

මා_ගෙ� ආර(භක ෙකොටස ෙකො)�Q <3ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 130,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F81435847012 11/8/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 722 ෙසේ��ට 

ගා.O. වසෙ( �6� ෙසේ��ට බට6ර ගාම 

සංව_ධන සE�ය සදහා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 47,000.00           94% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H81452347013 12/26/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතwවන 

ග)ථාකාර ��ෙවනට පෙ�ශවන මා_ගය 

ෙකො)�Q <3ම හා මා_ගෙ� අවසාන ෙකොටෙසේ 

ERලට ඉ)ට_ෙලොK ග� ඇ�3ම

185,177.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                      0% O 0%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H81452348001 3/21/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමොරෙගො�ල 

ගාම Oලධා3 වසෙ( ඊ@) ෙහෝටලය ඉ���ට 

ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 250,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H81431148002 3/21/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම.

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 750,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

G81422848003 3/21/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා^ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H81452348004 5/15/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙපො�ෙකො�ව 

ගා.O. වසෙ( තස්1) මහතාෙJ Oවස �6� 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා
පා.ෙ� - ෙo�වල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81452348005 5/15/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කංකාන(ෙගොඩ 

ගා.O. වසෙ( අ/E_ අN මහතාෙJ Oවස �6� 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 197,556.16         99% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N81452448006 5/15/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� සාRNයා ෙපොR 

මා_ගෙ� කා�ෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N81452448007 5/15/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ùනෙකො�ව 

ගා.O. වසෙ( ෙකො�යාව ඉ�Nයාස් මහතාෙJ 

Oවස �6� ෙපොR මා_ගෙ� ඇ� කා�ව 

සංව_ධනය <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 250,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N81422848008 5/19/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නගා 

=�nම සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 492,014.50         98% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H81431148009 5/15/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 245,480.00         98% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H81452348010 6/25/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 741/� ගා.O. 

වසෙ( Nබ_� පා_K ෙපොR මා_ගය තාර ෙයොදා 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H81452348011 6/25/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 743/ඒ, 

අKකරමලය, ]මාරක)ද, ]��ෙගොඩ ෙපොR 

අ+� මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422848012 7/13/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාවක 

Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 

 

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

F81422848013 7/19/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 99,525.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81431148014 7/19/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 150,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

S81422948016 7/31/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� සංචාරක 

ක_මා)තෙ� Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත 

ත�ණ ත�4ය) සඳහා භාෂා DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 49,300.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81452448017 8/6/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙමොරග�ල, 

බාබ�) පාර ෙපොR  මා_ගෙ� 6වන ප�මග 

ආර(භ වන ස්ථානය අසළ ඇ� ෙබෝK]ව 

ප�සංස්කරණය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81452348018 11/7/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 755 මහෙගොඩ 

ගා.O. වසෙ( මහෙගොඩ පරණ පාෙ_ D�කා) 

මහතාෙJ Oවස අසල =ට ඉ��යට ෙකො)�Q 

<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 497,460.92         99% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81452348020 10/29/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අKකරෙගොඩ 

නN(ය/Fයා_ මාවෙ� අ+� පාෙ_ සgක� 

බසා_ �දලාNෙJ Oවස ෙදසට යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 250,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81452348021 10/29/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පයාගල 

පාලය)ෙගොඩ ෙවදෙJ ව�ත 1වන ප�මෙJ 

Oසල උයන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 250,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N81452348022 11/29/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෆාද_ රංF� 

අ)රා� uය ෙපෙදස ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො)�Q කර සංව_ධනය <3ම අ�යර 

1

156,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 156,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F81422848023 12/17/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 737 ඒ 

6�ග�ෙගොඩැ�ල ගා.O.වසෙ( 

6�ග�ෙගොඩැ�ල පයාගල N�නෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක Oරත ඒ.ජග� අ�.ස් මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 15,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422848024 12/17/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 737 ඒ 

6�ග�ෙගොඩැ�ල ගා.O.වසෙ( 

6�ග�ෙගොඩැ�ල පයාගල N�නෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක Oරත එ(.ඉRO� උදය මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල -                      0% O 0%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N81435248025 12/24/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අKකරමලය 

<+E+ගම මා_ගෙ� අබල)ව ඇ� ෙබෝK]ව හා 

කා� ප-ධ�ය ��සකර කර සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H81452348026 12/28/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ගඟ අ-දර 

ගා.O.වසෙ( ස6රා ප�මග (ස6රා පාසල ඉ���ට 

පාර) ෙපොRමා_ගය ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම අ�යර 1

138,823.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල -                      0% O 0%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

S81452348027 12/28/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ගඟ අ-දර 

ගා.O.වසෙ( ස6රා ප�මග (ස6රා පාසල ඉ���ට 

පාර) ෙපොRමා_ගය ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම අ�යර 2

11,177.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල -                      0% O 0%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙo�වල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H81431149002 6/25/2018

ම+ගම පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ bවන ත�වය උසස් <�ම 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 49,145.70           98% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F81435849003 6/28/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

මරණාධාර හා ගාමසංව_ධන සE� සදහා 

උපකරණ ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 249,590.42         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F81422849004 7/13/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාවක 

Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 

 

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,382.44           99% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N81452349005 7/19/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 775ඒ ගා.O.වසෙ( 

�යෙහොර©ව .�ස) =�වා මහතාෙJ Oවස  

ඉ���ට ෙපොR මා_ගය ෙකො)�Q <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 100,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81452349006 7/19/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 802ඒ ෙබෝ��ය 

ගා.O.වසමට අය� කර(පෑතර මා_ගයට යාබද 

ෙපොR මා_ගය ෙකො)�Q <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 200,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F81422849007 7/19/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 100,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81431149008 7/19/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

පා.ෙ� - ම+ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S81422949009 8/10/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ත�ණ ත�4ය) 

සදහා %<යාÖ�ඛ DÅ� පාඨමාලා පැවැ�.ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 137,332.50         92% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F81422849010 8/10/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� D-ගලg) 

ස්වයං%<යව)6 ස්ථාපනය <�ම සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 92,437.50           92% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N81431149011 8/15/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,261.10           99% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F81422849012 10/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශය +ළ 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත හා Oරත nමට 

අෙCKkත කා)තාව)ට අවශ� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,900.00           100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81422849013 11/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 794 ඒ ෙහොරවල 

උ+ර ගා.O.වසෙ( ආන)ද¨� .හාර පාර 

ෙහොරවල වැNපැ)න N�නෙ� ප�ංI  

ස්වයං%<යාවක O¶+ Y.එ(.ෙ/.�. ෙපෙ_රා 

යන අයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 29,025.00           97% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422849014 11/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 794 ඒ ෙහොරවල 

උ+ර ගා.O.වසෙ( ඇ�ලල��ල ෙහොරවල 

වැNපැ)න N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක 

Oරත ස=ත RE)ද .කමනායක මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 13,109.99           87% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422849015 11/8/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 794 � ෙහොරවල 

බට6ර ගා.O. වසෙ( ඇ�]]�ෙගොඩැ�ල 

ෙහොරවල වැNපැ)න N�නෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක Oරත ෙK.ෙK.හංසT උෙ-hකා 

රණnර මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 68,640.53           98% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422849016 12/17/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 803 ඒ.ෙහේෙ)ගම 

ගා.O.වසෙ( ආ�යවංශගම වැNපැ)න N�නෙ� 

ප�ංI ස්වයං%<යාවක Oරත එ(.f.é�කා �ලාO 

මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 35,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422849017 12/28/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 795ඒ බRගම 

ගා.O.වසෙ( ඉද�කැ�ෙහේන බRගම ම+ගම 

N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක Oරත 

ෙK.ෙK.ෙCමර�න මහතාට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 13,125.00           88% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422850001 7/13/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාවක 

Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 

 

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 100,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H81431150002 7/13/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 99,840.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N81422850004 7/25/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

 200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N81452350005 8/10/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� 

�)නෙගොඩ ෙකොස්ෙහේන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 700,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F81422850006 8/13/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 97,350.00           97% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

පා.ෙ� - අගලව�ත



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81452350007 10/8/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ගා�ය මා_ග 

ෙබෝK] ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 94,500.00           95% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N81452350009 12/6/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ]��ට ගාම 

ෙසේවා වසෙ( උ©��ල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

650,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 650,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F81422850010 12/19/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා ආධාර ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 300,000.00         100% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

N81452350011 12/27/2018

අගලව�ත පාෙ-�ය සභා බල පෙ-ශෙ� Rෂ්කර 

මා_ග ය)ත ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 183,610.00         92% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

F81422851001 7/13/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාවක Oරත nමට අෙCKkත 

D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම

 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,690.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H81431151002 7/13/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,960.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

F81422851003 8/15/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාව)6 Oරත හා Oරත nමට 

අෙCKkත D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ 

ලබා�ම

 
20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 19,750.00           99% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422851004 11/14/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙදොඩ(පා��ය 

උ+(ගම ප�ංI ස්වයං%<යාවක O¶+ එ( dග� 

êප=ංහ මහතාට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 10,000.00           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F81422851005 11/14/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� N64යාව 

මහක� පහන ප�ංI ස්වයං%<යාවක Oරත 

ෙK.ආ_.+=ත සම) ]මාර මහතාට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 24,900.00           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F81422851006 11/14/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පස්හ[�ෙහේන 

පාර ](භව �ගහතැ)න ප�ංI ස්වයං%<යාවක 

Oරත ප^C සම)�ලක බlඩාර මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

13,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 13,000.00           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

S81422952001 7/2/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යා 

ආර(භ<3මට අෙCKkත D-ගලg)ට 

ස්වයං%<යා ආධාර ලබා^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 17,700.00           89% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

H81431152002 7/13/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� බRරNය, 

ල�පRර අ(බල)ඕ.ට ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

එ(. ෙනෝබQ මහතාට Oවාස ආධාර ලබා^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 14,980.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422852003 7/13/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාවක Oරත nමට අෙCKkත 

D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම

 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H81431152004 7/13/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,680.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422852005 11/8/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ප�ංI 839 

බRරNය ගා.O.වසෙ( ෙපොල ඉ���ට බRරNය 

N�නෙ� ප�ංI ස්වයං%<යාවක Oරත ඒ.f.ප�� 

භාkO මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 70,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

F81422852006 11/8/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 834f 

ය]��ය ගා.O. වසෙ( ය]��ය ෙබ�ලන 

N�නෙ� ප�ංI ඊ.f.ච(�කා දමය)� මහ�Eයට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 27,500.00           92% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H81431153001 6/20/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� D-ගලg) සදහා 

Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

215,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F81422853002 7/31/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත 

D-ගලය) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 38,325.50           96% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N81431153003 8/3/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වයඋසස් <3ෙ( 

අර�4) Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 299,887.80         100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N81431153004 8/14/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ප�ංI ෙනො.262 

ගගබඩ උ©වර අU�වාෙතොට N�නෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ f.ඒ.==ර න)ද=� ෙපෙ_රා 

මහතාට Oවාස ආධාර ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 19,658.10           98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422853005 8/14/2018

E�ලOය පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� හ�ෙතොට 

ෙප�ග�ව ම]�ගහව�ත N�නෙ� ප�ංI �ස්නා 

රංජT උ©��ල මහ�Eයට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 17,954.25           72% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - E�ලOය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81452353006 10/18/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාද(ෙC 

]�Rෙකො�ව අ+� පාර ෙපොR මා_ගය ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො)�◌ිQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

160,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 157,880.80         99% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H81452354001 4/5/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�ව දlඩ, 

2�ය උයන �.d( මා_ගය ෙකො)®Q කර 

සංව_ධනය <3ම. (1 අ�යර)

1,756,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 1,756,000.00      100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

H81431154002 6/20/2018

ඉං¨�ය Cරා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� D-ගලg) සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා �ම.

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 74,913.30           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F81422854003 7/13/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� හදපා)ෙගොඩ 

]රණ ෙනො153/1යන N�නෙ� ප�ංI  Y.එ(. 

ෙp.Q මහතාෙJ ස්වයං%<යාව වැ@�¶�  <�ම 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා �ම

7,000.00                 අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 6,900.00             99% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422854004 7/13/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග(මාත පාර 

න(බපාන ඉං¨�ය N�නෙ� ප�ංI  එ).දයාO 

මහ�EයෙJ ස්වයං%<යාව වැ@�¶� කර ගැTම 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා �ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 25,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422854005 7/19/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සදහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 49,792.25           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N81431154006 8/2/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 44,753.40           99% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F81422854007 8/14/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බ�ග(පල 

හදපා)ෙගොඩ N�නෙ� ප�ංI ඩo.ඒ.ෙහේමා 

�ය=N මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 28,499.25           81% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422854008 8/14/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�වදlඩ 

පැ���ෙගොඩ N�නෙ� ප�ංI �.ජානක මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 10,125.00           68% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81452354009 8/14/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පනංගලව�ත පාර 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

50,000.00               අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 49,975.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81452354010 11/30/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�වදlඩ 

මාD�ගල මාෙන� උයන ග(මානයට යන 

මා_ගෙ� දැනට ෙකො)�Q දමා නතර කර ඇ� 

ජය)ත මහතාෙJ Oවස අසල =ට පධාන මා_ගය 

ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම -

අ�යර 2
321,400.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 321,400.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N81452354011 12/21/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඌ�ග�ෙකොත �ඳ 

අසල මා_ගය ෙකො)�Q ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය -                      0% O 0%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N81452354012 12/24/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අබල)� ෙපොR 

මා_ගය (න(බපාන පෙරgෙතොට මා_ගෙ� 

අවසාන ෙකොටස)ය)ෙතෝපකරණ ෙයොදා 

සංව_ධනය  <3ම

56,000.00               අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                      0% O 0%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

F81422854013 12/24/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 42/2 ඇ�ලෙදොල 

මාD�ගල ෙපෝ�වදlඩ N�නෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යාවක Oරත �.ශාOකා ච+රාO 

ෙපෙ_රා මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම 35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය -                      0% O 0%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N81431154014 12/24/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 34,119.00           97% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F81422854015 12/28/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

O¶+ D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.

25,000.00               අමා.ෙ�. 81% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S81453963001 6/25/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය( ලාÞ ත�ණ 

ත�4ය) සඳහා �යR� DÅ�ව ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 142,900.00         71% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

S81453964001 3/12/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරා ග� %<යා 

අෙCKkත ත�ණ ත�4ය) සඳහා %<යාÖ�ඛ 

�යR� DÅ� පාඨමාලාවK 

පැවැ�nම

 

 
500,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 203,400.00         41% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

G81422864002 4/26/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 498,950.16         100% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

H81431164003 9/3/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ට Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N81422965001 6/25/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� %<යා .ර6ත ත�ණ 

ත�4ය) සදහා %<යාÖ�ඛ DÅ�.( සදහා 

�යR� DÅ�ව ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 203,400.00         81% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ඉං¨�ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U86452201001 3/21/2018

Divulapitiya Circular  

(Divulapitiya)drain construction

3,809,468.80          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,809,468.80      100% I 100%

U86452401002 3/21/2018

Maradagahamula Dunagaha Road               

   ( Diulapitiya ) Drain and culvert 

extention

1,919,548.16          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,919,548.16      100% I 100%

U86452401003 3/21/2018

Maradagahamula Madiththagama Road  

(Diulapitiya )retaining wall & culvert 

extention

1,849,184.94          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,849,184.94      100% I 100%

U86452202001 3/20/2018

kadawala Athgala Road   ( Katana 

)concreting

4,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,738,405.39      93% I 100%

U86452402002 3/21/2018

Kovinna kalahapitiya Road (katana) 

Gabian wall construction 

5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,963,777.60      99% I 100%

U86452402003 3/21/2018

Awariwatta Yagodamulla Road  

(Katana)Gabian wall construction 

3,275,796.03          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,275,795.53      100% I 100%

H86452302004 3/22/2018

කටාන පා.ෙ� ර-ෙදො�ව දැපෙහේන පාර 

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 385,177.81         96% I 100%
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H86452302005 3/22/2018

කටාන පා.ෙ� ෙකොQඨාශයට අය� අgව)ද 

=�වා මාවෙ� ස�@යාව�ත වටර[( පාර මැg 

උයන 2 ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

1,929,691.46          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,929,691.46      100% I 100%

U86452203001 3/20/2018

 Ave Mariya Road   (Negombo )Asphalt 

concrete

3,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,877,587.89      96% I 100%

U86452204001 3/20/2018

Dewalapola Mabodala Road 

(Minuwangoda) 3/5 box drain 

construction

1,936,021.35          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,936,021.35      100% I 100%

U86452204002 3/21/2018

Uggalbada Paththaduwana Road 

(Minuwangoda) irish Drain construction

1,998,088.85          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,998,088.85      100% I 100%

U86452204003 3/21/2018

Wadumulla Essalla Naiwala Road 

(Minuwangoda) Box drain construction

1,800,678.43          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,800,678.43      100% I 100%

U86452404004 3/21/2018

Udugampola Dewalapola Road                                        

                       ( Minuwangoda ) culvert of 

construction 

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,878,196.58      94% I 100%

H86452304005 3/22/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ� අස්¨�ය වසෙ( කන�ත 

පාෙ_ ෙදවන ප�මග සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 499,545.52         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U86452405001 3/21/2018

Bothale Adupe Keenadeniya Road  

(Meerigama ) Construction of Box 

Culvert /concrete Drain

1,183,822.13          අමා.ෙ�. 100% I 100%

U86452405002 3/21/2018

Haggala Hadidenikanda Road                   

( Meerigama )widening of Bridge & 

Construction of retaining wall

5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,808,839.27      96% I 100%

H86435205003 3/22/2018

��ගම පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� කාමරංගාව 

ජනපදෙ� පජා ශාලාව සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 183,009.90         92% I 100%

H86435205004 3/22/2018

��ගම පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ද)ඕ.ට ඉ�Kපත 

නාවලෙද4ය පජා ශාලාව සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 148,479.50         74% I 100%

U86452206001 3/21/2018

Walpola Haggalla Road 

(Aththanagalla)Balance section Asphalt 

concreting/constructions of concrete drain

9,737,644.37          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,737,644.34      100% I 100%

U86452206002 3/21/2018

Walpola Haggalla Road 

(Aththanagalla)Balance section Asphalt 

concreting/constructions of concrete drain

1,802,582.31          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,802,582.31      100% I 100%

U86452206003 3/21/2018

wataddara dadagamuwa Road 

(Aththanagalla) Improvement

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 460,050.53         92% I 100%

ප.බ.මා.සං.අ.
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U86452406004 3/21/2018

Dadagamuwa Vihara Mawatha               ( 

Aththanagalla )Construction of retaining 

wall

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 893,926.27         89% I 100%

H86452306005 3/21/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� 

සDගස්තැ)න වනම� උයන 1/11 මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,746.55         100% I 100%

H86435206006 3/22/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� OQට�ව 

වල�ව�ත රජෙ� ෙපොR ඉඩෙ( පජා ශාලාව 

සංව_ධනය <3ම

275,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 274,249.03         100% I 100%

H86435206007 3/22/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� නව ග�ව 

ගාමසE� ශාලාව �6� ස්ථානෙ� =ට ]මා� 

මාවත නාන Nද දKවා මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව -                      0% Q 0%

A86422106008 3/25/2018

ෙ�ය)ෙගොඩ .ද%� තාKෂණ මධ�ස්ථානෙ�  

ය�තල පහdක( සංව_ධනය <3ම

5,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ක_මා)ත 

අධ�Kෂ 4,899,056.34      98% I 100%

U86452406009 12/5/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ව�ෙපොල 

හJග�ල මා_ගෙ� කා� ඉ�<3ම

2,200,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,197,362.50      100% I 100%

U86452207002 8/9/2018

ග(පහ පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� බlඩාරව�ත 

ඉහලගම මා_ගය සංව_ධනය <3ම

2,300,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,206,179.00      96% I 100%
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U86452207003 8/9/2018

ග(පහ පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙමෝ�ෙපොල 

මා_ගෙ� ෙබෝK] D�� කර මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

4,700,000.00          අමා.ෙ�. 97% I 100%

U86452208001 3/20/2018

Niwandama Makewita Road (Ja-

Ela)Asphalt concrete

4,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,948,443.29      99% I 100%

U86452208002 3/21/2018

kandana Uswetakeiyawa Road (Ja-Ela) 

Improvement

7,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,303,356.15      97% I 100%

U86452409001 3/21/2018

Horape Siriwardana Road                      ( 

Waththala ) Brige Construction balance 

section

3,914,791.76          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,914,791.76      100% I 100%

U86452209002 3/21/2018

Dalupitiya Karagahamuna Road - Delpe 

Junction (wattala) construction of 

concrete drain

1,754,946.71          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,754,946.71      100% I 100%

U86452209003 3/21/2018

ද���ය කරගහ�ණ මා_ගෙ� පැ� කා� 

ඉ�<�ම (ව�තල )

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,754,946.71      88% I 100%

U86452409004 3/29/2018

�ගෙC ෙබෝ��ය මා_ගෙ� පැ� කා� ඉ�<3ම

4,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,879,400.02      97% I 100%

ප.බ.මා.සං.අ.
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U86452210001 3/21/2018

Mahara Prison ( Mahara) Construction 

of concrete

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 859,704.77         86% I 100%

U86452410002 3/21/2018

Kirillawala Udupila  Road (Mahara ) 

Repair work of brige hand rails & culvert 

widening

3,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,445,133.42      82% I 100%

U86452410003 3/21/2018

Gonahena Meegahawatta Road (Mahara 

)Bridge widening

2,000,000.00          අමා.ෙ�. 82% I 100%

U86452410004 3/21/2018

Pasgammana Ambagaspitiya Road           

(  Mahara) construction of cu lvert 

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 985,837.03         99% I 100%

H86452310005 4/25/2018

මහර පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ගෙl��ල මා_ගෙ� 

�6� මංගල මාවත මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 471,768.56         94% I 100%

U86452411001 3/21/2018

Diyawala Delowita Road ( Dompe) 

Widening of culvert

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 8,610,942.88      86% I 100%

U86452411002 3/21/2018

Biyagama  Malwana Road  ( Dompe ) 

construction of culvert

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,908,857.75      95% I 100%

ප.බ.මා.සං.අ.
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U86452412001 3/21/2018

kanduboda  Walgama Road  ( Biyagama 

)construction of culvert

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,487,967.50      74% I 100%

U86452213001 3/20/2018

Dalugama Kelaniya Road ( 

Kelaniya)Construction of concrete

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,933,388.43      97% I 100%

U86452413002 3/21/2018

Kelaniya  Koholwila Road  ( Kelaniya ) 

construction of culvert box culvert

7,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,529,990.37      36% B 35%

H86452313003 3/22/2018

කැළ4ය පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� මාෙකොළ ආ=� 

රසායනාගාරය අසල ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 337,587.41         84% I 100%

U86452222001 3/20/2018

(Kolonnawa) Walpola Angoda Road 

Approach Link Road ( Siri Parakum 

Road ) Asphalt laying

4,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,911,172.94      73% I 100%

U86452222002 3/20/2018

I D Hospital  ( Gothatuwa Walpola ) 

Road  (Kolonnawa )Construction of 

concrete drain /asphalt laying

3,000,000.00          අමා.ෙ�. 79% I 100%

U86452222003 3/20/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකො.අංෙගොඩ 

ෙකො�කාව�ත මා_ගෙ� මාන=ක ෙරෝහල අසල 

කා� ප-ධ�ය ඉ�<3ම හා ඇස්ෙපෝ�Q ඇ�3ම.

3,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,864,776.26      95% I 100%

ප.බ.මා.සං.අ.
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U86452222004 3/20/2018

Kotuwila Wennawatta   

Kiththampahuwa Road  ( Kolonnawa 

)Construction of concrete drain

3,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,996,488.51      100% I 100%

U86452223001 3/20/2018

Pitakotte Baddagana Road ( Nugegoda 

)Construction of concrete drain

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,934,871.17      97% I 100%

U86452224001 3/20/2018

 Korathota oruwala Millenium city 

(Kaduwela)Construction of concrete 

drain /asphalt laying

4,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,739,737.58      93% I 100%

U86452424002 3/21/2018

Koskandawila Hokandara Road                    

     ( Kaduwela )Retaining Wall 

Construction

1,350,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,347,930.23      100% I 100%

U86452424003 3/21/2018

Ranala  Habarakada Road  (Kaduwela 

)construction of brige balance section

4,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,967,435.04      99% I 100%

H86452324004 3/22/2018

ක©ෙවල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

වානU� මාවෙ� 8 වන ප�මග අවස) ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 497,209.50         99% I 100%

H86452324005 3/22/2018

ක©ෙවල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

මාල=ංහෙගොඩ පාෙ_ පළ� ප�මග සංව_ධනය 

<�ම

493,047.50             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 493,047.50         100% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H86452324006 12/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

වානU� මාවෙ� 8 වන ප�මග අවස) ෙකොටස 

ඉ�� n ඇ� 20m ෙකොටස සංව_ධනය <3ම (11 

අ�යර)

195,718.02             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 194,486.95         99% I 100%

U86452425002 3/21/2018

Kalalgoda Hokandara Road 

(Maharagama ) 1/3 culvert extention

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 469,928.93         94% I 100%

U86452425003 3/21/2018

kottawa  Athurugiriya  Road                   ( 

Maharagama )construction of brige 

asphalt laying 

5,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

U86452227001 3/20/2018

Dehiwala Kadawatha   

(Dehiwala)Construction of concrete

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,965,875.66      98% I 100%

U86452228001 3/20/2018

 Lady Catherine Road 

(Moratuwa)Construction of concrete

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,986,642.65      99% I 100%

U86452228002 3/20/2018

Thelawala  Hena Road ( 

Moratuwa)Construction of concrete

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,893,362.02      95% I 100%

H86452328003 3/22/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ� ක�බැ-ද ෙම� පාෙ_ ඇ� ෙපොR 

අ+� මා_ගය කා� ප-ධ�යK දමා සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 493,783.00         99% I 100%

ප.බ.මා.සං.අ.
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U86452228004 5/27/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙපේමර�න 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

6,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,999,239.50      100% I 100%

U86452229001 3/20/2018

 (Kesbewa) Thoranawila Morenda Road 

Asphalt laying

12,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 11,946,329.28    100% I 100%

U86452429002 3/21/2018

Moraketiya Thumbowila  Road  

(Kesbewa) Wela mada Culvert 

Construction

4,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,999,477.44      100% I 100%

H86452330002 3/22/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� �ෙගොඩ 

DවKගහෙහේන බැං]ව�ත 299/3 � ධ_මෙසේන 

මහතාෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR  පාර 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 499,205.05         100% I 100%

U86452230003 3/29/2018

wather weedagama Road (homagama) 

Asphalt laying

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,944,446.27      99% I 100%

H86452330004 12/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� �ෙගොඩ 

DවKගහෙහේන බැං]ව�ත 299/3/� ධ_මෙසේන 

මහතාෙJ Oවස අසN) යන පාර සංව_ධනය 

<3ම 11 අ�යර

275,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 266,247.50         97% I 100%

H86452330005 12/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� 6���ය dහද 

මාවත සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 77% I 100%අමා.ෙ�.
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U86452231001 3/20/2018

Hanwella  Pitumpe Road  ( Hanwella  ) 

Asphalt Concrete

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,966,176.10      100% I 100%

U86452231002 3/21/2018

kosgama welikanna Road ( Hanwella  

)Asphalt Concrete

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,863,827.95      99% I 100%

H86452331003 3/22/2018

�තාවක පා.ෙ� ඉ�Kඕ.ට ෙකොස්ව�ත වසෙ( 

�ගන මංස) ෙ� =ට ගැෙQ මාවෙ� ඇල අසN) 

ද]ණට ක)ද ඉහළට �ෙවන ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

281,543.02             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 281,543.02         100% I 100%

H86422131004 3/25/2018

ෙකොස්ගම ෙCෂ මධ�ස්ථානය   සංව_ධනය <3ම

4,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ක_මා)ත 

අධ�Kෂ 4,276,884.95      95% I 100%

H86422131005 6/27/2018

වැNක)න දැව තාKෂණ මධ�ස්ථානය 

සංව_ධනය <�ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ක_මා)ත 

අධ�Kෂ 779,499.76         97% I 100%

U86452331006 7/19/2018

DවK��ය ෙපොල අසල =ට පග�Dර හරහා 

ආත_n� ව+යාය සදහා ඇ� පධාන මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,973,388.04      99% I 100%

U86452331007 7/19/2018

DවK��ය ෙදමළ .Rහල අසN) ඇ� 

ෆා)හැ(ව�ත පධාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 987,396.90         99% I 100%
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S86453933001 3/21/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකයට අය� බස් 6Eය), බස් රථ 

ෙසේවකg)   DÅ� <3ම සදහා වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

600,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 598,473.25         100% I 100%

H86452333002 3/21/2018

පාRKක පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ඉං¨�ය පාෙ_ 

අ�Kව�ත ජය ෙපෙදස මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 456,760.33         91% I 100%

H86452333003 3/22/2018

පාRKක පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ගලෙගදර Dස්වැN 

මාවෙ� බෑ[ම ස6ත ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 458,549.19         92% I 100%

U86452333004 4/23/2018

පාRKක පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� හ�ෙපව�ත 

පධාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 499,346.74         100% I 100%

U86452333005 4/23/2018

පාRKක පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� හ�ෙපව�ත නව 

ජනපදය මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 466,826.93         93% I 100%

U86452333006 4/23/2018

පාRKක පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� අය_ව�ත පධාන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 499,887.15         100% I 100%

U86452241001 3/20/2018

 Molligoda Korosduwa Road 

(Panadura)Asphalt Concrete

5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,971,535.00      99% I 100%
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U86452241002 3/20/2018

 Panadura Kindelpitiya Road  (  

Panadura  )Asphalt Concrete

7,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,462,075.79      99% I 100%

U86452242001 3/20/2018

Ethanamadala Jawatta Road 

(Kaluthara)Asphalt Concrete

5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,816,930.57      96% I 100%

U86452243001 3/20/2018

Bandaragama Experimental Road 

(Bandaragama)Asphalt Concrete

7,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

U86452244002 3/21/2018

Olaboduwa Thalagala road  (  

Horana)construction of drain 

2,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,499,712.65      100% I 100%

U86452444005 3/21/2018

Munagama Millewa Road  ( Horana ) 

Widening of brige1/2 

9,150,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,111,141.14      100% I 100%

H86452344006 3/22/2018

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� මාෙහේන වසෙ( 

ඉ�කඩෙහේන අ(බලාගල මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 355,197.89         89% I 100%

U86452245001 3/21/2018

warakagoda Kudaligama Road 

(Madurawala) construction of drain 

2,250,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,625,526.60      72% I 100%

ප.බ.මා.සං.අ.
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H86452345002 3/22/2018

මRරාවල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙගොඩමග 

��-ෙද4ය පාෙ_ ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 279,584.64         93% I 100%

U86452345004 4/23/2018

මRරාවල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙට(ෙපෝ ව+ 

යාෙ� පධාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මRරාවල  

පාෙ-hය 

සභාව 498,811.00         100% I 100%

U86452445005 4/26/2018

මRරාවල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� රgගම 

අU�වාෙතොට මා_ගෙ� ෙකො)®Q කා�ව 

ඉ�<3ම සහ ෙබෝK]ව D�� <�ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,999,513.47      100% I 100%

U86452346001 6/11/2018

wල�=ංහල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙකොෙබෝෙවල 

ව+යාෙ� පධාන මා_ගෙ� පාසල අසල මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 494,636.70         99% I 100%

U86452346002 6/11/2018

wල�=ංහල පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� <ංස්Nව�ත 

පහළ ග(මැ-ද යාකරණ මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

U86452247001 3/21/2018

Payagala Dodangoda Road 

(Dodangoda) Asphalt concreting Balance 

section

5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,995,377.63      100% I 100%

U86452347003 4/23/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� 809 ඒ 

ෙතwවන නැෙගන6ර ගාම ෙසේවා වසෙ( 

අරCපලක)ද �යන)දගමට පෙ�ශ වන 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 499,940.09         100% I 100%

wල�=ංහල පාෙ-�ය සභාව 
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()*+මා

H86452347004 5/4/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� 721 

ෙබොෙලොස්ගම වසෙ( �6� ඉ)දාගම ජයපාල 

මහතාෙJ Oවස ලඟ =ට ඉ��යට ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 192,415.00         64% I 100%

U86452347005 6/11/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� ෙලෝම)Q ව+ 

යාෙ� අKකර +නg +නg කාල හරහා 

ෙසේ��ටට යන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙ-hය 

සභාව 989,503.21         99% I 100%

U86452248001 6/13/2018

kaluwamodara kalawila  Road (beruwala 

)widening of road & asphalt concrete 

7,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,497,274.98      100% I 100%

U86452249001 3/21/2018

Access to the Executive Engineer Office ( 

Approach Road to Wattewa Highway 

Quarters ) (Mathugama) Road 

improvement & construction of concrete 

drain 6,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,955,668.30      99% I 100%

U86452250001 3/21/2018

Bellana yakupitiya Road (Agalawatta ) 

Asphalt concreting & construction 

concrete drain

19,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,752,660.40      20% B 35%

U86452450002 3/21/2018

Agalawathatha kudaligama Warakagoda 

Road   (Bulathsinhala )Widening of 

culvert & Retaining wall

2,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,415,487.00      97% I 100%

U86452450003 4/19/2018

අගලව�ත උඩෙවල හැළඹ මා_ගය පැ� බැ(ම 

ඉ�<3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,497,576.81      100% I 100%
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U86452350004 4/23/2018

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� 832 � �^ 

ෙ_ඛාගම වසෙ( ගෙ�ව�ත ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම 

 

 500,000.00             ප.පා.ෙකො. 86% I 100%

U86452351003 4/23/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� E�ස්ව�ත 

රාජ� ව+ යාෙ� උ+ර ඉ�තෑපාන 778 ගාම 

ෙසේවා වසෙ( පා�ෙහේන පාර සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

වල�ලා.ට  

පාෙ-hය  

සභාව 498,806.90         100% I 100%

U86452351004 4/23/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� 843 ඒ උ+ර 

වසෙ( පැලව�ත රාජ� ව+යාෙ� ඊ.එ� සර� 

මහතාෙJ කඩය අසල =ට ඊ.එ� රංF� ]මාර 

මහතාෙJ Oවස දKවා [ ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම 500,000.00             ප.පා.ෙකො.

වල�ලා.ට  

පාෙ-hය  

සභාව 496,123.40         99% I 100%

H86452351005 7/10/2018

ව�ලා.ට පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� N64යාව 

බට6ර i dමනසාර මා_ගෙ� ආරKkත පැ� 

බැ(ම ඉ�<3ම

1,100,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,100,000.00      100% I 100%

U86452253001 3/20/2018

Atalugama Paragasthota Road 

(Milleniya)Asphalt Concrete

7,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 6,926,489.12      99% I 100%

U86452453002 3/21/2018

Raigama Anguruwathota Road                

( Milleniya)Construction of retaining 

wall near the 5/1 culvert 

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 949,256.47         95% I 100%

U86452254001 3/20/2018

 Rathmalgoda Handapangoda Road        

( Ingiriya  )Asphalt concreting

8,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 8,405,417.92      99% I 100%

අගලව�ත පාෙ-hය සභාව 
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N86423963001 3/21/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� සණස  සE� සඳහා  dව 

�ල�  ¨�( කරණය හා �ල�  .ශ්ෙ�ෂණය 

�Nබඳ  DÅ� වැඩසටහ) 11 K පැවැ�nම

473,000.00             අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. 473,000.00         100% I 100%

N86423963002 3/21/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ස�පකාර සE� වල 

සංව_ධන සැලැස්ම හා අයවැය ඇස්තෙ()+ව 

සකස් <�ම ��බද DÅ� වැඩ�� 03 පැවැ�nම

93,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

N86423963003 3/21/2018

 ග(පහ �ස්*Kකෙ� පාස� ස�පකාර සE� 

��බද දැ�ව� <3ම හා සා�බල සැප�ම සදහා 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

190,000.00             අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. 190,000.00         100% I 100%

H86431163004 3/21/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� 70 ෙදෙන] සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

2,800,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 2,781,329.00      99% I 100%

S86453963006 3/21/2018

ග(පහ �ස්*Kකයට අය� බස් 6Eය), බස් රථ 

ෙසේවකg)   DÅ� <3ම සදහා වැඩසටහ) 

පැවැ�.ම

400,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 399,060.00         100% I 100%

S86435963007 3/22/2018

ගාම පෙබෝධ වැඩසටහන යටෙ� ග(පහ  

�ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� ගාම සංව_ධන සE� 

ශK�ම� <3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

702,676.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 702,676.00         100% I 100%

H86422163008 3/25/2018

ග(පහ  �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� Oෂ්පාදන DÅ� 

මධ�ස්ථාන වල  ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය   <3ම

2,930,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ක_මා)ත 

අධ�Kෂ 2,786,615.33      95% I 100%

ස.සං.ෙකො.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H86453263009 11/15/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� රාගම බස් නැව+(පල 

සංව_ධනය <3ම

2,250,000.00          අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 2,036,350.54      91% I 100%

H86453263010 11/15/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� <�බ�ෙගොඩ 

බස්නැව+(පල µEය සංව_ධනය <3ම

1,600,000.00          අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 1,237,802.91      77% I 100%

H86453263011 11/15/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙ�ය)ෙගොඩ 

බස්නැව+(පල µEය තාර දමා සංව_ධනය <3ම

1,050,000.00          අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 847,153.99         81% I 100%

N86423964001 3/21/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� සණස  සE� සඳහා  dව 

�ල�  ¨�( කරණය හා �ල�  .ශ්ෙ�ෂණය 

�Nබඳ  DÅ� වැඩසටහ) 11 K පැවැ�nම

480,000.00             අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. 480,000.00         100% I 100%

N86423964002 3/21/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ස�පකාර සE� වල 

සංව_ධන සැලැස්ම හා අයවැය ඇස්තෙ()+ව 

සකස් <�ම ��බද DÅ� වැඩ�� 02 K 

පැවැ�nම

97,000.00               අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. 96,915.00           100% I 100%

N86423964003 3/21/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� පාස� ස�පකාර සE� 

��බද දැ�ව� <3ම හා සා�බල සැප�ම සදහා 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

73,000.00               අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. 73,000.00           100% I 100%

H86431164004 3/21/2018

ෙකොළඔ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� 50 ෙදෙන] සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 1,979,332.00      99% I 100%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S86435964005 3/22/2018

ගාම පෙබෝධ වැඩසටහන යටෙ� ෙකොළඹ 

�ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� ගාම සංව_ධන සE� 

ශK�ම� <3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

371,955.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 371,955.00         100% I 100%

H86453264006 11/15/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� Uණ=ංහDර 

බස්නැව+(පල සංව_ධනය <3ම

8,600,000.00          අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 8,189,677.85      95% I 100%

N86423965001 3/21/2018

ක�තර �ස්*Kකයෙ� සණස  සE� සඳහා  dව 

�ල�  ¨�( කරණය හා �ල�  .ශ්ෙ�ෂණය 

�Nබඳ  DÅ� වැඩසටහ) 11 K පැවැ�nම

440,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N86423965002 3/21/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ස�පකාර සE� වල 

සංව_ධන සැලැස්ම හා අයවැය ඇස්තෙ()+ව 

සකස් <�ම ��බද DÅ� වැඩ�� 02 පැවැ�nම

66,000.00               අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. 66,000.00           100% I 100%

N86423965003 3/21/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� පාස� ස�පකාර සE� 

��බද දැ�ව� <3ම හා සා�බල සැප�ම සදහා 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

88,000.00               අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. 88,000.00           100% I 100%

H86431165004 3/21/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� 80 ෙදෙන] සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

3,200,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 3,187,928.55      100% I 100%

S86453965005 3/21/2018

ක�තර �ස්*Kකයට අය� බස් 6Eය), බස් රථ 

ෙසේවකg) DÅ� <�ම සදහා වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

300,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 299,925.00         100% I 100%

ස.සං.ෙකො.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S86435965006 3/22/2018

ගාම පෙබෝධ වැඩසටහන යටෙ� ක�තර  

�ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� ගාම සංව_ධන සE� 

ශK�ම� <3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�nම

740,375.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 740,375.00         100% I 100%

H86422165007 3/25/2018

ක�තර  �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� Oෂ්පාදන DÅ� 

මධ�ස්ථාන වල  ෙගොඩනැ¨N සංව_ධනය   <3ම

1,770,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ක_මා)ත 

අධ�Kෂ 1,770,000.00      100% I 100%

H86453265008 11/15/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� අ��ගම බස්නැව+(පල 

�Eෙ� ෙකොටසK කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

4,500,000.00          අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 4,141,016.01      92% I 100%

S86435962001 3/22/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ගාම සංව_ධන සE� .ගණන 

කට¶+ ��බදව නවක ගාම සංව_ධන Oලධා3) 

දැ�ව� <�ම හා ගාම සංව_ධන Oලධා3)ෙJ 

ඉ��ප� <3ෙ( ]සලතාවය සංව_ධනය <3ෙ( 

වැඩසටහනK පැවැ�nම 600,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 438,046.00         73% I 100%

S86453962002 4/23/2018

මා_ගස්ථ මÙ පවාහන අ කා�ෙ� ආයතOක 

කා_ය මlඩලය DÅ� <�ම සදහා වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

700,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 689,385.00         98% I 100%

S86435962003 7/25/2018

බස්නා6ර පළාෙ◌� ගාම ප ෙ◌බා◌්ධ වැඩසටහන 

යට ෙ◌� ව�ාපෘ� අ�මත [ ගාම සංව_ධන 

සE� Oලධා3) මග ගැ)nම හා �ල� පදාන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

94,356.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

S86435962004 8/24/2018

ගාම සංව_ධන සE� ශK�ම� <3ෙ( ගාම 

පෙබෝධ වැඩසටහන 2 අ�යර යටෙ� 

ෙතෝරග)නා ගාම සංව_ධන සE� Oලධා3) 

DÅ� <3ෙ( වැඩසටහනK පැවැ�.ම

490,638.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 483,950.00         99% I 100%

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431101001 3/21/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 49,803.00           100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H88452301002 4/6/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොළඹ 

]�ණෑගල පධාන මා_ගෙ� =ට w�ගහල)ද 

ෙ�රෙගොඩ��ල ෙහේ)�ටෙගදර දKවා ඇ� 

මා_ගය ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 199,793.96         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H88452301003 4/6/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත(Eට ගමමැද 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 149,784.84         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H88452301004 4/6/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බට6ර 

උ�ලලෙපොල w�ගහල)ද dO� මහතාෙJ 

Oවස දKවා �ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 99,980.69           100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H88452301005 4/6/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 87 

හDවලාන මාපල)ෙගදර ගාE4 ක�ණාෙසේන 

මහතාෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 99,939.18           100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H88431101006 4/6/2018

�[ල��ය පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම-2.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 148,560.00         99% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

G88422801007 4/6/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා ආර(භ 

<3මට අවශ� උපකරණ ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

පා.ෙ� - �[ල��ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431101008 5/2/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 3

1,100,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 1,099,080.00      100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

G88422801009 5/2/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාවල Oරත ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත 

අ© ආදාය(ලාÞ D-ගg) සඳහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා ^ම - 2

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 97,160.00           97% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

H88435201011 6/18/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මඩ(පැ�ල (.ස)�යාෙගෝ Oවාස සංá_ණෙ� 

පජා බÅකා_ය ෙගොඩනැ¨�ල ඉ�<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 470,766.37         94% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452301014 7/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත(Eට, 

අ��ව�ත, ගම මැද පාර ප�සංස්කරණය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 250,000.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H88452301015 7/11/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  i ජයdමනාරාම 

.හාරස්ථානය අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

1,020,196.60          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,020,196.60      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435201016 7/26/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ප�¯ෙගොඩැ�ල 

කටාන (.ආෙරෝග� ෙ-ව මාතා ෙ-වස්ථාන පජා 

ෙගොඩනැ¯�ල සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 956,025.00         96% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435201018 8/20/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 58 එෆ් ඉහලගම 

ගාම ෙසේවා වසෙ( Oලෙසවන ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� ෙකොටස Oම <3ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 150,000.00         100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452301019 8/20/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 87 � 

ෙහේ)�ටෙගදර ෙකො�ව�ත ෙපො�ෙහේන මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 82% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

H88452301020 8/20/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මරඳගහ�ල 

ම@�තගම මා_ගෙ� dබ=ංහ උ�ෙමෝල ඉ���ට 

මා_ගෙ� කා� ප-ධ�ය ඉä <3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 286,650.12         96% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

H88452301021 8/20/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහේ)�ටෙගදර 

පා... ඉ���ට Rනාගහ මරඳගහ��ල මා_ගෙ� 

කා�ව ඉä <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 196,291.23         98% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

H88452301023 10/10/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

d_යය උ�ෙමෝල අසN) �ෙවන ෙද6ගහප�ලම 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

�[ල��ය 

පාෙ-�ය 

සභාව 550,000.00         100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

H88452302001 1/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල ෙකොලOය 

දහ( මාවත සංව_ධනය <3ම.

270,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 264,386.77         98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302003 1/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල 

ෙකොලOෙ� ෙගොරකාව�ත මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

1,024,983.17          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,024,983.17      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302004 1/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .)ස් ෙKට�) 

ස_.ස් අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

245,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 235,018.08         96% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

�[ල��ය පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302005 1/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල ෙp.p 

අCDහාE මා_ගය ෙදවන අ�යර සංව_ධනය <3ම.

320,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 316,704.28         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302009 1/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� .ෙ/ර�නව�ත 

සංජය මහතාෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

1,344,529.07          අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302010 1/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Bන�යන ]මාර 

මාවත සංව_ධනය <3ම.

1,300,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,291,792.21      99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302012 1/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඇ�ගාල ශා)ත 

ම�යා ෙගොෙරස� මාවත dE� මහතාෙJ Oවස 

අසN) යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

480,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 440,518.18         92% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302013 4/26/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. උ+� කටාන ශා)ත 

ෙතෙ_සා මා_ගෙ� හැ3 ව�ත පධාන මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

1,075,300.94          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,075,300.94      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302014 4/26/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. උ+� කටාන ශා)ත 

ෙතෙ_සා මා_ගෙ� හැ3 ව�ත  ෙපොR හරස් 

මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

 721,563.39             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 721,563.39         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302015 4/26/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. බට6ර කටාන ශා)ත 

අ)ෙතෝO මා_ගෙ� ජය)� මාවත සංව_ධනය 

<3ම

635,615.82             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 635,615.82         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302016 4/26/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. උ+� කටාන �NC මාවෙ� 

පළ�වන හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම

611,675.30             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 611,675.30         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302017 4/26/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. උ+� කටාන �NC මාවෙ� 

ෙදවන හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,073,226.18          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,073,226.18      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302018 5/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝCDව පාසල 

අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302019 5/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බ(w]Nය ශා)ත 

ෙබන@) පාසල අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 498,763.80         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302020 5/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�යල රණ.� 

මාවත සංව_ධනය <3ම

1,812,110.38          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,812,110.38      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302021 5/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙදම)හ)�ය 

ප�Nය පාර �6� ගම මැද පාර ෙකො)®Q <3ම

2,200,871.45          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,200,871.45      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302022 5/28/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�රාන =�වා 

ෙටරස්Q  මාවත සංව_ධනය <3ම

1,588,448.06          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,588,448.06      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302023 5/30/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බට6ර කටාන 

ගැ�� මාවත පධාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,757,287.72          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,757,287.72      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302024 5/30/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ@Kක)@ය ගම 

මැද පාර සංව_ධනය <3ම

1,469,365.89          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,469,365.89      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302025 5/30/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ+� �K]ම 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,762,174.79          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,762,176.08      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302026 5/30/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ+� කටාන 

�ය)  ගස් හ)�ය මා_ගය සංව_ධනය <3ම

516,615.96             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 516,615.96         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302027 5/30/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උ+� කටාන 

මාgම පධාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,587,269.51          අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302028 5/30/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ+� කටාන මාgම 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

368,619.83             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 368,619.83         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302029 6/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අංක.203 

ගෙlෙපොල ගාම Oලධා3 වසෙ( අමරදාස 

මාවෙ� සංව_ධනය කර ෙනොමැ� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 121,774.96         81% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302030 6/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 203 

ගෙlෙපොල ගාම Oලධා3 වසෙ( =යඔලා ගහ 

පාර සංව_ධනය කර ෙනොමැ� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,257.52         99% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

H88431102031 6/11/2018

කටාන පා.ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 

01

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,257.00           99% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

H88452302032 6/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ලං=යාවා@ය  

ෙදවන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

850,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 848,525.91         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302033 6/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මානෙ��ය 

U�ෙJව�ත පාර සංව_ධනය <3ම

463,545.54             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 463,545.54         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302034 6/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ද]� ක�ව��ය  

හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම

828,698.94             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 828,698.94         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302035 6/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බ(w]Nය පාසල 

අසල ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,046,979.46          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,046,979.46      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302036 6/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ/කටාන ශා)ත 

ෙතෙ_සා  ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

351,873.94             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88435202037 6/18/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Bන�යන i 

ධ(මාෙලෝක පජා බÅකා_ය ෙගොඩනැ¨�ල 

ඉä<3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 976,189.44         98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435202038 6/19/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බ(w]Nය ගාම 

ෙසේවා වසමට අය� බ(w]Nය බÅකා_ය 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) 1,996,403.77      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302039 6/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ජප) ෙපර පාසල 

අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,203,785.99          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,203,785.99      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302040 6/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙකොHIකෙp මඩ(පැ�ල 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

994,924.40             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 994,924.40         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302041 6/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බට6ර කටාන ගම 

මැද ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

975,367.04             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 975,367.04         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302043 6/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැNෙහේන ප�Nය 

ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

573,179.91             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 573,179.91         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302044 6/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�යල මැදව�ත 

d�වම ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

916,066.62             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 916,066.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302047 6/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�රාන O_මල 

මාවත 09 වන ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

700,052.31             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302050 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ෙස�ලක)ද ප ළවන ප�මඟ 

ඇෙව)ඩා ගා_ඩ) ෙහෝටලය ඉ���ට ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,733,131.64          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,733,131.64      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302051 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ෙස�ලක)ද ෙදවන ප�මඟ 

ඇෙව)ඩා ගා_ඩ) ෙහෝටලය ඉ���ට  ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

932,651.24             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 932,651.24         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302052 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. �[ල��ය මා_ගෙ� 

ෙස�ලක)ද ෙඩස්ම) මහතාෙJ Oවස අසල 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,353,778.19          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,353,778.19      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302053 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. මහÅ���ය 

ම6මෙගොඩැ�ල �ස්N( ප�Nය ඉ���ට ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

593,679.51             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 593,679.51         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302054 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. මහÅ���ය dනාE මාවත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

932,435.11             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 932,435.11         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302055 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. මහÅ���ය ජය මාවත wR 

��මය අසල ෙපොR  මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,154,030.11          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,154,030.11      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
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ව�ාපෘ�  

බලධා�යා
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��ය�
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පග� 
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ෙභෞ�ක 
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ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302056 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. රබ_ ව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

944,330.31             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 944,330.31         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302057 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�රාන ෙCෂක_ම ග(මාන 

මාවත පළ� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. 97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302058 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�රාන ෙCෂක_ම ග(මාන 

මාවත ෙදවන මා_ගය සංව_ධනය <3ම

650,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 633,116.48         97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302059 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. f.�.ව�ත පළවන ෙපොR 

හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම

718,005.31             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 718,005.31         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302060 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන ෙරෝස් මාවත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

880,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 854,270.89         97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302061 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�ව��ය d�R මාවත 

පලවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,752,321.95          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,752,321.95      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302062 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�ව��ය d�R මාවත 

ෙදවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,058,359.32          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,058,359.32      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය
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��ය�
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බලධා�යා
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��ය�
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()*+මා

H88452302063 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. කටාන ගා_ඩ) =� 5 වන 

ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

1,162,766.86          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,162,766.86      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302064 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. කදවල ජය මාවත ෙපොR 

හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම

368,777.33             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 368,777.33         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302065 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.බ(w]Nය ශා)ත ෙජෝ) 

මාවත සංව_ධනය <3ම

1,549,687.10          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,549,687.10      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302066 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. �NC මාවත 3 වන ප�මඟ 

සංව_ධනය <3ම

454,012.23             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302067 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. හැ3 ව�ත පධාන මා_ගෙ� 

සංව_ධනය කර ෙනොමැ� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

576,049.59             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 576,049.59         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302068 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ශා)ත අ)ෙතෝO මාවත, 

ජය)� මාවෙ� සංව_ධනය කර ෙනොමැ� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

242,939.02             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 242,939.02         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302069 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�ව��ය උ� 

අ(බලමව�ත ෙදො) එpවp මාවත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

1,919,773.07          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,919,773.07      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
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බලධා�යා

 වැය කල �දල 
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()*+මා

H88452302070 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. සම_ගා_ඩ)ස් පළ� වන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,588,754.63          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,588,754.63      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302071 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. සම_ ගා_ඩ)ස් ෙදවන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

961,849.41             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 961,849.41         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302072 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. බට6ර කටාන ෙබලකව�ත 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

635,617.09             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 635,617.09         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302073 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන  පා�මා ෙපොR 

හරස් මාරගය සංව_ධනය <3ම

639,829.65             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 639,826.65         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302074 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන පා�මා ෙපොR 

හරස් මා_ගෙ� ෙරෝ6c මාවත සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302075 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන පා�මා ෙපොR 

හරස් මා_ගෙ� සම) මාවත සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 269,377.51         90% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302076 7/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන ෙK.�. ද =�වා 

මාවත සංව_ධනය <3ම

902,344.40             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 902,344.40         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302077 7/24/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. අKකර පනහ ෆා(ෙගෝ 

ව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,512,116.51          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,512,116.51      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302079 7/24/2018

 

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�වා�CDව ග�වල පාෙ_ 

එක�+ අෙන�ෝන�ාධාර සE� ශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 976,857.58         98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

G88422802081 8/15/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 219/1, නාම� 

මාවත, ෙK.� ද =�වා Dරය, �Ã�ගස්ක�ව ප�ංI 

ආ_.එH.ඩo. ]d(=� මහතාට ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස ආහාර ෙවළදාම සඳහා  කර�තයK 

ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 49,500.00           99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435202082 8/15/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� 67 උඩංගාව 

ගාම Oලධා3 වසෙ( උඩංගාව බÅකා_ය 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

2,500,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,499,999.70      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435202083 8/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ර-ෙදො�ව ලං=යාවා@ය 

dමඟ ෙපර පාසල අසල ෙපොR µEෙ� ඉ�කරE) 

පව�න ගාම ශK� පජා බÅ කා_ය 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 976,080.00         98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302084 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ක�රාණ NIC ජාත�)තර 

පාසල අසල ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,551,886.22          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,551,886.22      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

G88422802085 10/2/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙනො.188,ෙරොp� 

ෙමෝල පාර,ක�නායක ප�ංI  O�Ec uයං¨කා 

Eයට ස්වයං %<යා ආධාර ෙලස ආහාර ෙවළදාම 

සඳහා කර�තයK ලබා^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 49,500.00           99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302086 10/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ��තාන nරවැ�ල 

ෙදවන ෙපොR හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම

548,503.39             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302087 10/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මහÅ���ය 

ම6මෙගොඩැ�ල  �ස්N( ප�Nය ඉ���ට ෙපොR 

මා_ගෙ� සංව_ධනය කර ෙනොමැ� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

666,398.55             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 666,398.55         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302088 10/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කටාන �NC මාවත 

4 වන ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

591,794.80             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 591,794.80         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302089 10/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ��තාන nරවැ�ල 

පළ�වන ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

535,419.12             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 535,419.12         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302091 10/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�රාන 

ෙවස්ට�ට)ව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,841,817.37          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,841,817.37      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302092 10/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�රාන 

ෙවස්ට�ට)ව�ත ෙපොR හරස් මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

320,075.16             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 320,075.16         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302093 10/10/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බ(w]Nය ශා)ත 

ෙජෝ) මා_ගෙ� සංව_ධනය කර ෙනොමැ� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

594,951.90             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 594,951.90         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431102094 10/11/2018

කටාන පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.2

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 148,994.00         99% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

H88452302095 10/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැNෙහේන 

ෙK.�.=�වා මා_ගෙ� ෙපොx අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

350,000.00             අමා.ෙ�. 97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302096 10/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැNෙහේන 

Oෙරෝෂ) මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

362,507.79             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 362,507.79         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302097 10/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ර-ෙදො�ව උ+ර 

ෙoක�ය අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

660,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 567,038.04         86% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302098 10/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අලව+��ය ගම 

මැද මා_ගය සංව_ධනය <3ම

470,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 463,524.41         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302099 10/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ/ක�රාන 

ෙතෙ_සා මා_ගෙ�  ලN� මහතාෙJ Oවස අසල 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,300,798.81          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,300,798.81      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435202100 10/17/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ආ@ අ(බලම  

ෙ��වන පජා බÅකා_ය ෙගොඩනැ¨�ල 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 486,151.50         97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302101 10/17/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වලාන =� 

dමනාරාම �.d( ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 996,781.50         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302102 10/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�නායක �Rව 

නගර සභාවට අය� ඇව�ව�ත ෙබෝලගල 

=�dමන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

725,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 708,160.50         98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435202103 10/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� දE)නගහව�ත i 

d_ෙයෝදය පජා බÅකා_ය ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� 

සංව_ධන කට¶+ =R <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 477,254.00         95% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435202104 10/22/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මඩවල 

ෙබෝ පාදාරාම පජා බÅකා_ය ෙගොඩනැ¨�ෙ� 

ඉ�� සංව_ධන කට¶+ =R <3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 276,627.00         92% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431102105 10/22/2018

කටාන පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.-3

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 299,874.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H88435202106 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.RE)දාරාම පජා බÅකා_ය 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 390,756.90         98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302107 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ඔoෙo�ය /p මාවත ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 93% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302108 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.  ෙතෝCDව ඔoෙo�ය ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

380,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 336,859.29         89% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302109 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන ල+ ්ම) Oවාස 

ෙපොR මාවත සංව_ධනය <3ම

350,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 334,848.02         96% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302110 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන සx) මාවත 

සංව_ධනය <3ම

700,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 666,902.99         95% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302111 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙතෝCDව සසර මාවත 

සංව_ධනය <3ම

780,791.76             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 780,791.76         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302112 11/21/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ඇණ ¦(හල අසල මා_ගය 

ඉ+� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

700,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 697,733.24         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302113 11/23/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙකො)දග(��ල n�ය මාවත 

සංව_ධනය <3ම

870,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 845,124.18         97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302114 11/23/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�රාන අෙනෝමාව�ත 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

540,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 534,313.31         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302115 11/23/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. බ(w]Nය 

ෙකෝ©)නාව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302116 11/23/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. මානාෙ��ය ෙබෝK]ව 

අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

498,516.35             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 498,516.35         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302117 11/23/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙද�ගස් හ)�ය මහජන 

බැං]ව අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

750,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 731,153.16         97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302118 11/29/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අgව) =�වා 

මා_ගෙ� ෙබෝK]ව දKවා  ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

1,797,736.84          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,797,736.84      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302119 11/29/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අgව) =�වා 

මා_ගෙ� dE� මහතාෙJ Oවස අසල =ට 

ප)සල දKවා මා_ගය සංව_ධනය <3ම

892,327.44             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 892,327.44         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435202120 11/29/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝCDව 

ෙහේ)��ල ජයමා1 ®ඩා ��ය අසල පජා 

ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 420,576.70         84% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302121 12/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන කgත) මාවත 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

875,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 872,626.58         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452302122 12/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. වැNෙහේන ඇ�ගාල ෙත� 

ෙමෝල අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 185,005.31         93% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302123 12/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�රාන ස්áෙමෝ ගාම)Q 

��පස ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302124 12/11/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ඇ�ගාල ෙකොලOය දහ( 

මාවෙ� ස(ප� මහතාෙJ Oවස අසල =ට ]මාර 

මහතාෙJ Oවස දKවා ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

90,000.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 85,522.39           95% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302125 12/12/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� වැNෙහේන 

පාසල අසල ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

700,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 686,311.71         98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302127 12/19/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො. ක�ව��ය d�R මාවත 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 299,278.10         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302128 12/19/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.Bන�යන ෙහ)� Uණ�ලක 

මා_ගෙ� අෙසේල මහතාෙJ Oවස =ට dO� 

මහතාෙJ Oවස දKවා ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

450,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 446,856.41         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452302129 12/19/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකො.වැNෙහේන ෙජයරා/ 

පනා)RD�ෙ� මහතාෙJ Oවස ඉ����) යන 

මා_ගෙ� ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

240,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 239,859.04         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431103001 3/28/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 699,615.00         100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

G88422803002 3/28/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 99,556.00           100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H88431103003 4/19/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම - 2

150,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 149,960.00         100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

G88422803004 4/19/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකො. ස්වයං %<යාවල Oරත හා 

Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා �ම 2

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

සාA රB( 

මැ�+මා

H88452303005 5/10/2018

�ග�ව පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පළඟ+රය 75 ඒ 

Jරා ම Oලධා� වසෙ( හැE�ට) ඇළ හරහා 

තනා ඇ� ම¯ පාලම අ��වැ@යා <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 445,005.00         89% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H88452303007 7/25/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ද�වෙකො�ව ශා)ත 

3ටා පාෙ_ ෙරොෂා) මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� 

ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 284,276.31         95% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H88452303009 8/8/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොHIකෙp 

බlඩාරව�ත 5වන ප�මග 70/25 දරණ N�නෙ� 

ප�ංI ඒ.dබාkO ෙතෝමස් මහ�EයෙJ Oවස 

ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 590,478.49         98% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

පා.ෙ�-�ග�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452303010 8/8/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�ෙතොට 

තK<යා පාෙ_ 450/f Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 97,751.97           98% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H88452303012 9/11/2018

 �ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�ෙතොට 

තK<යා පාෙ_ 450 f Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�ග�ව මහ 

නගර  සභාව 97,751.97           98% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H88452304001 3/21/2018

E�ව)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙදමළෙපොල, වැNකඩයාව�ත, ෙව)ෙ-= ඉඩමට 

යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 384,607.10         96% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

H88452304002 5/22/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 130 

නැෙගන6ර n�යව�ත ෙගෝනගහව�ත ඉඩෙ( 

බ)R=� මහතාෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

275,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 273,029.40         99% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H88452304003 5/22/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 120/1 

ෙපො�ව�ත ප)සල ��පස dස)ත මහතාෙJ 

Oවස අසN) යන මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

275,000.00             ප.පා.ෙකො. 98% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H88431104004 5/22/2018

E�ව)ෙගොඩ පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� 

අ© ආදාය( ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 149,985.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

G88422804005 5/22/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන උපාය සංව_ධනය <3ම 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 96,625.00           97% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452304006 5/23/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�නපහ 

උ+� ගාම ෙසේවා වසෙ( =ංහ පදනම නාම 

Dව�ව අසN) ඇ� මා_ගෙ� අ�තනායක 

මහතාෙJ Oවස අසල ෙසෝදා පා�වට ලKවන 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම. 400,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 398,213.90         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

H88431104007 5/23/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� 

අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 99,970.00           100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

H88452304008 7/10/2018

E�ව)ෙගොඩ ප.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�ණ  

ගාම)Q අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 247,109.40         99% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H88452304009 7/10/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ප_ dO� 

මහතාෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

E�ව)ෙගොඩ  

පාෙ-�ය 

සභාව 249,649.18         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H88435204010 10/17/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පලය�යන 

ගාම සංව_ධන සE� ෙගොඩනැ¨�ල සඳහා 

ගබඩාවK ඉä<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 499,439.60         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452304011 10/17/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

O�පනාෙගොඩ මැ�) ෙදOය පාරට ඇ� පළ� 

අ+� මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො. 97% I 100%

H88452305001 3/21/2018

��ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� N)දර 

අංක. 16 ගාම Oලධා3 වසෙ( =ට අ��ෙහේන 

හරහා කරගහ තැ)න මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 399,788.60         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

E�ව)ෙගොඩ  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452305002 3/27/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො. අංක.01 ෙලෝ�වාෙගොඩ 

ගා.O. වසෙ( ෙගොඩකලාන ගම මැද පාර  

වFරපාT මහතාෙJ Oවස ඉ��ෙය) සx) උයන 

මා_ගයට �.ෙසන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම 400,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 399,580.30         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88431105003 3/27/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකො. අංක.25 � , මKකOෙගොඩ 

ගා.O.වසෙ(  අංක.95/3, මKකOෙගොඩ, 

පස්යාල6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ b.ආ_.බ)Rල 

සම)]මාර මහතාට Oවෙසේ වහලය සකස් කර 

ගැTමට Oවාස ආධාර ලබා ^ම. 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 74,490.00           99% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88431105004 3/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකො. අංක.01, ෙලෝ�වාෙගොඩ 

ගා.O.වසෙ( ෙලෝ�වාෙගොඩ <+ලක)ද6 ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ ඒ.එ(.යසවÝ මැ4ෙK 

මහ�Eයට        Oවාස ආධාර වශෙය) =ෙම)� ලබා 

^ම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 24,700.00           99% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88452305005 4/5/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 357 nර2�ය ක)ද 

ගාම Oලධා� වසෙ( ��රාෙගොඩ ව�ත මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 791,830.92         99% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

G88422805006 4/5/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 100,000.00         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

F88435805007 5/28/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ගාම 

සංව_ධන සE� හා මරණාධාර සE� සඳහා 

Cලාස්�K D� ලබා^ම.

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 499,203.80         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H88431105009 6/20/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම.

200,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

පා.ෙ� - ��ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452305011 7/11/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 339/A ගාම 

Oලධා3 වසෙ( ෙමොQ�)න ගාම සංව_ධන සE� 

ශාලාව සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

�3ගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 399,424.88         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

G88422805013 8/31/2018

��ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා ^ම-2

85,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 82,976.25           98% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H88431106001 4/5/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� 

අ© ආදාය( ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 299,520.00         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

H88452306002 4/6/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

�හ)�ර(ව�ත හතරෙවO ප�මග ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 547,121.18         99% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H88431106003 4/6/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� 

අ© ආදාය( ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම-

2

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 149,992.00         100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

G88422806004 4/6/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවක Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 99,655.00           100% I 100%

අෙශෝක 

දයාර�න 

මැ�+මා

H88452306005 4/10/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�තනග�ල 

ෙකෝ)ගස්ව�ත ගාමෙය6 අ+� මා_ග ප-ධ�ය 

සංව_ධනය <3ම.

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 549,770.39         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431106006 4/10/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම -3

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 149,978.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

G88422806007 4/10/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවක Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම 

2

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H88452306008 4/19/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බප/ග( 

දා�ස්සලා( පාථEක .ද�ාලය ඉ��පස මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

260,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 252,935.10         97% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H88452306009 4/19/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� E)හා/ 

මාවෙ� අංක 500 ඊ E)හා/ මාවත �හා�ය 

ප�ංI එ(.අ)ව_ මහතාෙJ Oවස අසN) යන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

290,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 287,209.75         99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H88452306010 5/22/2018

අ�තනග�ල පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

�හා�ය(බට6ර) මහව�ත අෙoර�න මහතාෙJ 

Oවස අසN) යන අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 299,806.93         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H88452306011 5/22/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� හJග�ල 

ෙකොරෙහේ)වල මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H88452306012 5/23/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�වස්ෙගොඩ 

සමා  ෙබෞ-ධ මධ�ස්ථානය ඉ���ට මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 398,085.73         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

අ�තනග�ල  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452306013 5/23/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රOස්වල 

.හාරස්ථානයට ඉහ�) හැ3 යන අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 133,217.92         89% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H88431106014 5/23/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� 

අ© ආදාය( ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම-

4

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 148,275.50         99% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

G88422806015 5/23/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවක Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම- 3

100,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 98,515.90           99% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

H88452306016 6/11/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක.336 , 

වRරා��ල ගාම Oලධා3 වසෙ( අ�තනග�ල 

.ෙ�/ ෙහෝටලය ඉ��පස ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

972,510.22             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 972,510.22         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452306017 7/10/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

සDගස්තැ)න අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙ-�ය 

සභාව 494,841.02         99% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

G88422806018 7/19/2018

       අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. ස්වයං%<යාෙ� 

Oරත ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත 

ස්වයං%<යාලාÞ)ට ස්වයං%<යා ආධාර ලබා 

^ම - 04

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 498,800.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435206019 8/29/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. අ�තනග�ල 

ෙකෝ)ගස්ව�ත ගාම සංව_ධන සE� ශාලා 

ෙගොඩනැ¨�ෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

පා.ෙ� - අ�තනග�ල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452306021 10/17/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අලවල ෙපොළ 

අසල ෙවල මැද මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

700,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 663,891.50         95% I 100%

H88452306022 11/13/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� OQට�ව 

�දNx උයන ෙදවන මාවෙ� පළ� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,428,698.74      95% I 100%

H88452307001 3/20/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉහළයාෙගොඩ 

ටැKෙමෝ පාෙ_ ෙoක�ය අසN) යන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 193,230.00         97% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88452307002 3/20/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉහළයාෙගොඩ 

�(¦4 පාසෙ� �QටOය ඉ����) �ෙවන ෙපොR 

හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 196,574.09         98% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88452307003 3/20/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙබො�ලත එක�+ 

මාවෙ� හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,249.08         99% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88431107004 3/21/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස දව� ආධාර ලබා^ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 149,968.00         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

G88422807005 3/21/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 98,528.00           99% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452307006 4/24/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බැ)@ය��ල 

ජනරජ මාවත වටර[( මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88452307007 4/24/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉ��ෙගොඩ 

රාජ=ංහ මාවත 7වන ප�මග සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 496,874.40         99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88431107008 4/24/2018

ග(පහ පා .ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම 2

300,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 274,878.00         92% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

G88422807009 4/24/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 119 බට6ර 

වැNෙ��ය ප�ංI ප^C අ�ර=� දරණගම මහතාට 

ස්වයං %<යා ආධාර ලබා^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 48,240.00           96% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

G88422807010 4/24/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 242 � ප)සල 

පාර අකර.ට ප�ංI අ�ර අF� කDව�ත මහතාට 

ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 47,800.00           96% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88435207012 5/15/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බට6ර වැNෙ��ය 

ගාම Oලධා� වසෙ( ෙපොR ෙගොඩනැ¨�ල වටා 

ආරKෂක වැටK ඉä <3ම

598,023.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 598,023.00         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88452307013 5/24/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පරක)ෙදOය ගම 

මැද පාෙ_ ෙකළවර dF� මහතාෙJ Oවස ෙදසට 

යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 588,801.60         98% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

ග(පහ මහ නගර  සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452307014 5/24/2018

ග(පහ පා.ෙ�ෙකො.ෙ� වැNෙ��ය දවටගහව�ත 

මා_ගය ආර(භෙ� =ට ඉ��යට සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 488,790.55         98% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88435207015 5/25/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� යKකල ද�ව�ත 

ෙෂA�p ආයතනය අසල ෙපොR ඉඩෙ( ඉ�ෙවE) 

පව�න පජා ශෘලාෙ� ඉ�� වැඩ Oම <3ම

775,000.00             ප.පා.ෙකො. 96% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88452307016 6/22/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ග(පහ යKකල 

පධාන මා_ගෙ� =ට උR(බරා ගා_ඩ)ස් ෙපොR 

අ+� මා_ගෙ�  අංක.9/17 Oවස දKවා � 

ෙකොටෙසේ කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය <3ම

155,335.82             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 155,335.82         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88435207017 7/10/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාහ�+ව පජා 

ශාලාව සංව_ධනය <3ම

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ මහ 

නගර  සභාව 99,893.40           100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88452307019 8/31/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො.ග(/බට6ර වැNෙ��ය පැරO 

ෙර� පාසල අසල ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 299,785.40         100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88452307020 8/31/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො. ග(/ බැ�(මහර ගැ�� 

මාවත අසල ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 292,117.60         97% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88452307021 8/31/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො.ග(/ගෙ)��ල 

අඔෙහේනව�ත කමලාවÝ EයෙJ Oවස අසල 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

175,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග(පහ  

පාෙ-�ය 

සභාව 173,897.36         99% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

ග(පහ මහ නගර  සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88435207022 9/4/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පහළයාෙගොඩ 

අවමංගල�ාධාර හා dභසාධක සE� සඳහා 

ශාලාවK ඉä<3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 500,000.00         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H88452307023 11/13/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකො. �වර පාෙ_ =ට .රUල 

මා_ගෙ�  800M R�) ටා)ස්ෙපෝමරය ල¯) 

ද]ණට හැ3 600M R�) �6� ෙපQ� ෙබෝK]ව 

අසල +ංමං  හං�ෙ� +) පැ�තටම මා_ග 

ෙකොටස් සංව_ධනය <3ම 787,591.71             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 787,591.71         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452308001 3/21/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 212/� නැෙගන6ර 

ව�ෙපොළ ගාමෙසේවා වසමට අය� =� පැර]( 

මාවෙ� ෙපොR dසාන µEය අසල ඇ� අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 386,828.84         70% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

G88422808003 3/21/2018

ජා ඇළ පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

O¶+ කා)තාව) සඳහා මහන මැk) ලබා�ම

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

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H88431108004 3/21/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,613.48           100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H88431108005 4/18/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම.

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 800,000.00         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308006 5/10/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කඳාන ]�ස 

හ)�ෙ� (ප�Nය පාර) =ට �ට_ 75K පමණ 

R�) වමට ඇ� සැ(ස) U�+මාෙJ Oවස 

අසN) යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 544,492.64         99% I 100%

ක.)ද 

ෙහේෂා) 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ජා ඇල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422808007 5/10/2018

ජා ඇළ පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

O¶+ අ© ආදාය(ලාÞ) සඳහා ගෑස් ]ක_ ලබා 

^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,750.00           100% I 100%

ක.)ද 

ෙහේෂා) 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

H88431108008 5/17/2018

ජා ඇළ පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම- 3

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,680.00         100% I 100%

ක.)ද 

ෙහේෂා) 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

H88431108009 5/25/2018

ජා-ඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 

04

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,015.00           99% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H88452308010 5/25/2018

ජා-ඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කදාන බාල2�ය 

මාවත ෙවොNෙබෝ� ®ඩා ��ය අසල ෙපොR 

මා_ගෙ� සංව_ධනය කර ෙනොමැ� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 87,832.81           88% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H88452308011 5/25/2018

ජා-ඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� උ+� බටගම 

ග�බැ(ම සාජ) සපරමාR මහතාෙJ Oවස අසල 

ෙපොR මා_ගෙ� සංව_ධනය කර ෙනොමැ� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H88452308012 6/5/2018

ජා-ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කදාන j1kයා 

මාවත සංව_ධනය  <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,794.09         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

H88452308013 6/11/2018

ජා-ඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉd� උයන 09 

වන ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 793,222.50         99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

ජාඇල  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452308014 6/28/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රාගම කඩවත 

පාෙ_ .ජය u)ට_ස් යාබද ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,773.20         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308015 6/28/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙCරල)ද 

,බ�ග(��ල,අ�� මාවෙ� පළ�වන ප�මග 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 299,973.78         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308016 6/28/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කඳාන කDව�ත 

R(�යෙපොළ මා_ගෙ� +)වන ප�මග අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

337,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 318,125.50         94% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308017 6/28/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කඳාන කDව�ත 

R(�යෙපොළ +)වන ප�මග මා_ගෙ� ෙබෝK]ව 

සංව_ධනය <3ම.

164,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 162,011.49         99% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308018 6/28/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකෝ�යාව�ත 

ප)සල අසල අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 199,854.61         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308019 6/28/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රාගම උ�පත]�ර 

+)වන ප�මග මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

167,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308020 6/28/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රාගම 

ෙපො�ගහෙහේන ජයමාවත මා_ගෙ� පස්වන 

ප�මග මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 199,446.72         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

ජාඇල  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452308021 6/28/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රාගම ඇටෙකොරස 

මා_ගෙ� ෙ-ශuය මහතාෙJ Oවස අසN) යන 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

160,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 157,601.79         99% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308022 6/28/2018

ජා ඇළ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකො�ෙගොඩ 

ෙබෝල)ද මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 498,262.20         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452308023 7/10/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බටගම උ+ර,ව 

පාර අංක 168/ඊ ස්ථානෙ� ඇ� ෙපQ� ෙබෝK]ව 

නnකරණය <�ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 67,967.31           68% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

H88452308024 7/10/2018

ජා-ඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� රාගම ෙ� ව�ත  

පාර ෙප)තෙකොස්ත පාෙ_ සංව_ධනය කර 

ෙනොමැ� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 498,721.10         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452308025 8/2/2018

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 212/ඒ නැෙගන6ර 

ව�ෙපොල ගාම ෙසේවා වසෙ( අෙනෝමා 

මහ�EයෙJ Oවස ඉ��ෙය) යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙ-�ය 

සභාව 125,736.14         63% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H88452309002 3/23/2018

ව�තල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� වැNසර, 

ෙහQ�යාව�ත, Oදහස් මාවත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය  <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,790,882.23      90% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H88452309003 3/27/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො. ප��ගම, ෙපො]ණ පාෙ_, 

හරස්පාර ක�හා3 මහ�EයෙJ Oවස අසN) 

ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය á3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

ව�තල   පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452309004 3/27/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො. ෙබෝ��ය කන�ත ��පස 

පාෙ_ OKස) මහතාෙJ Oවස ��ප=) යන 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 200,000.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H88431109005 3/27/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො. අංක 721/5/3,30 වන 

ප�මඟ, උස්වැටෙක�යාව ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

ෙK.ෙප=ඩා O_ම1 ෙපෙ_රා මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,439.10           99% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H88431109006 3/27/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො. අංක 278/ඒ, පQ�යවල, 

උස්වැටෙකgයාව ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

බස්�ය) ෙකෝරාළලෙJ ඈ)   ශාම1 �`U 

මහ�Eයට Oවාස 

 

ආධාර ලබා ^ම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 49,248.75           98% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H88452309007 4/6/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ]�]ලාව ශා)ත 

ෙසබස්�ය) මාවත සහ ශා)ත අ)ෙතෝO මාවත 

යාවන අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 397,241.41         99% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H88452309008 4/6/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ]�]ලාව dé( 

ෙටරස් මාවත සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 394,830.36         99% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H88431109009 4/6/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 298,500.00         100% H 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

G88422809010 4/6/2018

ව�තල පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 48,485.00           97% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431109012 5/10/2018

ව�තල පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම-2

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 144,000.00         96% I 100%

ක.)ද 

ෙහේෂා) 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

G88422809013 6/25/2018

ව�තල පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම-2

250,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H88452309014 6/25/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකරවල��ය 3වන 

ප�මග මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙ-�ය 

සභාව 989,711.52         99% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

G88422809016 8/31/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යා 

ලාÖ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා ^ම - 3

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 14,500.00           97% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

H88452309017 10/1/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො. ෙකරවල��ය 

ව�තල/බප/කැළ/.ද�ාෙලෝක .ද�ාලය ඉ���ට 

මා_ගෙ� පාර මා�nම සඳහා dR ඉ� සටහ) 

<3ම

50,000.00               අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 39,850.37           80% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452309018 11/13/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො. �Kඕ.ට ස�පකාර ව�ත 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

995,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 994,138.90         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

G88422810002 4/2/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 98,000.00           98% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ව�තල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431110003 4/2/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස දව� ආධාර ලබා^ම.

600,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 583,983.00         97% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

H88452310004 4/5/2018

මහර පාෙ-�ය  ෙ�ක( ෙකො. වැNෙ��ය- 

නාරංවල අතර U�ෙJ ප)සල අසN) වමට හැ3 

<�<�ත බටෙහේන මා_ගෙ� ෙයෝත) =ංෙඤෝ 

�දලාN මහතාෙJ කෙp අසල අවමංගල 

ෙගොඩනැ¨�ල අසN) වමට ඇ� Oෙවස් වලට 

යන  ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම
800,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙ-�ය 

සභාව 799,695.17         100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

H88431110005 4/5/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� වල bවන ත�වය නංවා1ම  

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 97% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

G88422810006 4/5/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාෙ� Oරත 

ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 100,000.00         100% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

G88422810007 4/6/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම-2

50,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 50,000.00           100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

G88422810008 5/10/2018

මහර පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාවල Oරත ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත 

අ© ආදාය(ලාÞ D-ගg) සඳහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා ^ම - 3

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 53,590.00           54% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H88431110009 5/16/2018

මහර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� කැළcය, 

නා+©ව, අංක 87 දරණ ස්ථානෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ �තා =�යලතා මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 48,960.00           98% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431110010 6/20/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය( ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 3

50,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 49,976.00           100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

H88452310011 9/25/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහේෙ)ගම ඇ�බQ 

වන=ංහ මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 473,553.18         95% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452310012 11/13/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මහර ෙහේෙ)ගම 

සමනල උයන  ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

295,022.32             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 295,022.32         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431111001 3/21/2018

ෙදො(ෙප පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ව+�ගම, ෙ(�ල)p, අංක.60 ස්ථානෙ� ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ nර=ංහ මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H88431111002 3/27/2018

ෙදො(ෙප පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 698,225.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

G88422811003 3/27/2018

ෙදො(ෙප පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 99,991.00           100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

H88431111004 5/17/2018

ෙදො(ෙC පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම)ඩාවල, මාNගාව අංක 70/ඒ  දරණ ස්ථානෙ� 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ෙK.n.ෙයෝ) ෙදෙබෝරා 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 49,372.00           99% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙදො(ෙC



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431111005 5/22/2018

ෙදො(ෙප පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 2

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 700,000.00         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

G88422811006 5/22/2018

ෙදො(ෙප පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම - 

2

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 97,910.00           98% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H88431111007 6/8/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ� ෙකො.ෙ� 

මlඩාවල,D�පාගල,අංක 44  ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÖ �.ෙK.ච)දලතා මහ�Eයට  Oවාස 

ආධාර ලබා �ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 75,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

H88452311008 6/20/2018

ෙදො(ෙප පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඉx�ග�ල 

ෙකොE�ලාව�ත පාෙ_ =6නග(ෙදොර Oවාස 

කමෙ� ෙපොR Nදට යන මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

550,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 550,000.00         100% I 100%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

H88431111009 6/20/2018

ෙදො(ෙප පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය( ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 3

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

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

G88422811010 6/20/2018

ෙදො(ෙප පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම - 3

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC -                      0% Q 0%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

H88452311011 8/7/2018

ෙදො(ෙප පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙදකටන .ෙ�/ 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙදො(ෙC  

පාෙ-�ය 

සභාව 149,197.43         99% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙදො(ෙC



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431112001 4/2/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස දව� ආධාර ලබා^ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 436,013.00         87% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

H88431112002 5/10/2018

¦යගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 2

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 598,430.00         75% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H88452312003 6/25/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 272/� ගාම ෙසේවා 

වසෙ( රණ.� රංග �,ෂ මාවෙ� යන .ට ඇ� 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

550,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 542,351.99         99% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H88452312004 8/1/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මහෙවල පාර පළ� 

මාවත සංව_ධනය <3ම

723,150.16             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 701,660.39         97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452312005 8/7/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාෙකොළ =�මංගල 

පාෙ_ 2 වන ප�මග පළ� අ+� මා_ගය ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 131,171.42         87% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H88452312006 8/7/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාෙකොළ =�මංගල 

පාෙ_ 04 වන ප�මග ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

¦යගම  

පාෙ-�ය 

සභාව 199,412.07         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H88452312007 8/29/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකො. ම�වාන ව�ගම 

ෙපෙල)ගහව�ත ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

¦යගම  පාෙ-�ය සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452313001 1/24/2018

කැළ4ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

<�බ�ෙගොඩ කැළ4ය  තැÃලගස්��ල ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

850,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 710,884.23         84% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431113003 3/21/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැළ4ය, ෙප�යාෙගොඩ, 2 වන ප�මඟ 

ෙනො.18/ඒ දරණ ස්ථානෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ඩo.ඒ.f.එ[F)  මහතාට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම. 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 49,985.00           100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

H88452313004 3/27/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැළ4ය, �ල��ය, බරණැස්ක)ද පාෙ_ ධ�ෂ්ක 

මහතාෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 373,480.20         93% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452313005 3/27/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

කැළ4ය, වරාෙගොඩ, ¥යාකා)ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය කර කා� ප-ධ�ය සකස් <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 400,000.00         100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

G88422813006 3/27/2018

කැළcය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාෙ� 

O¶+ ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 92,048.99           92% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88431113007 3/27/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකො.  ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� වල bවන ත�වය නංවා1ම 

උෙදසා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 290,060.00         97% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88431113008 5/1/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ව�තල, Å���ය, 

.හාර මාවත,   අංක  250 / 7¦/5/2 6 ප�ංI අ© 

ආදාය( ලාÖ ඇ(.ඉ_ෆා) මහතාට  Oවාස ආධාර 

ලබා �ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 74,997.50           100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88435213009 5/14/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැළ4ය, නාර(E4ය i අෙශෝකාරාම බÅ 

කා_ය ෙගොඩනැ¨�ල සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452313010 6/5/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කැළ4ය, 

ෙප�යාෙගොඩ           . �ලK මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR 

මා_ගෙ� අg�ස් කා� ප-ධ�ය සකස් <3ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 134,854.56         67% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

H88452313011 6/5/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කැළ4ය, 

ෙප�යාෙගොඩ , nර=ංහ මාවෙ�, �ංව�ත 

මා_ගෙ�, එ(.f..මලර�න මහතාෙJ Oවස 

අසN) යන ෙපොR මා_ගය හා කා� ප-ධ�ය 

සකස් <3ම. 300,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 235,663.12         79% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

H88452313012 6/11/2018

කැළcය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� <�බ�ෙගොඩ 

මාෙකොළ පාෙ_ අෙශෝක උයෙන6 ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 546,057.70         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452313013 8/28/2018

කැළ4යපා.ෙ�.ෙකො. =ංහාර ��ල ගාම Oලධා3 

වසෙ( =ංහාර��ල Nෙයෝපාර අංක.532 

ඇ)ට) සංඝපාල මහතා ඇ+� Oවැ=ය) 

ෙවෙසන ෙපොR පාෙ_ කා� ප-ධ�ය Nෙයෝ පාර 

ෙදසට සකස් <3ම 500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 454,508.46         91% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452313014 8/28/2018

කැළcය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  කැළ4ය, 

Å���ය, ෙපොR dසාන µEෙ�   ආරKkත වැට 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැළ4ය   

පාෙ-�ය 

සභාව 481,881.99         96% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88431121001 3/27/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙකොළඹ 12 අoR� 

හE- .�ය අංක  95/59 N�නෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÖ  ෙමොෙහොමp F)� මහතාට  Oවාස 

ආධාර ලබා �ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,940.00           100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැළ4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431121002 3/27/2018

ෙකොළඹ පා .ෙ� ෙකො.ෙ� ෙකොළඔ 02 ,ගැලO 

ෙපෙදස, අංක  27/06  ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ  

ෆN� =�� අ=සා නමැ� අයට Oවාස ආධාර 

ලබා �ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,968.36           100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

H88452321003 4/11/2018

ෙකොළඔ පා.ෙ� ෙකො.ෙ� ෙකොළඹ 06 

වැ�ලව�ත ගා� පාෙ_ ආමස් ඇ.න¶ මා_ගෙ� 

අ+� මා_ගය වන ආමස් ෙපෙදස ෙනො 01 =ට 

ෙනො 10 දKවා ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම 800,000.00             ප.පා.ෙකො. 89% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

H88431121004 4/24/2018

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා  Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 224,989.73         75% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

G88422821005 4/24/2018

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා  ස්වයං%<යා 

ආධාර  ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 99,178.18           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙK.s 

]�සාE 

මැ�+මා

H88452321006 4/26/2018

ෙකොළඹ 12 බlඩාරණායක මාවත අංක 91 

ව�තට �.ෙසන ෙපොR අ+�මා_ගය  සංව_ධනය 

<�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 365,050.75         91% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

H88431121008 5/2/2018

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අංක 218/54, ආR�CD 

.�ය,ෙකොළඔ 13 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ  

ෙමොෙහොමp වgස් ෙමොෙහොමp අෂ්ල( යන අයට 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,773.56           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

H88431121009 5/2/2018

ෙකොළඔ පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අංක 14/8, ගැ�� 

ප�මග ගැ)පාස් , ෙකොළඔ 14 ප�ංI  අ© 

ආදාය(ලාÖ ෂාÅ� හEp රÅම) ආgෂා යන 

අයට Oවාස ආධර ලබා �ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,773.56           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

ෙද6වල ග�<ස්ස මහ නගර සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431121010 5/4/2018

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය( ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 149,758.00         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

G88422921011 5/4/2018

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය( ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා ආධාර 

ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 96,872.73           97% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

H88431121012 8/17/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො. අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 149,462.22         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

H88452321013 8/21/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  ෙකොළඹ 02 ප�Nය 

.�ෙ� අංක 45 දරණ ෙපොRව�ත මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 497,586.35         100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

H88431121014 8/21/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ� .ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 146,266.31         98% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

G88422821015 8/21/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ� .ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ  ලබා �ම

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

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

H88452321017 9/3/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  ෙකොළඹ 15 මාද(��ය 

පාර අංක 162/230 Oවස ඉ���ට ඇ� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 996,232.06         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452321018 9/4/2018

ෙකොළඔ පා.ෙ�.ෙකො. ,ෙකොළඔ 12, අoR� හ�p 

n�ය අංක 111 ව�ෙ� පෙ�ශ මා_ගෙ� 

අංක.111/81 =ට 111/83 දKවා ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

93,408.90               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 93,178.70           100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

H88452322001 1/18/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 501 ඒ 

අඔතෙ� ගාම ෙසේවා වසෙ( O_මාෙවල 

මා_ගෙය6 �6� මහා ක�ණා භාවනා 

මධ�ස්ථානය දKවා �ෙවන ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම 565,765.09             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 565,765.09         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452322002 4/9/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� මහw�ග�ව 

අංක 61/ඒ =ට 61/එ) දKවා ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

860,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 730,499.84         85% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

H88452322003 6/28/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ� ෙකො ෙ�  ෙවෙ�ව�ත 

ෙගෝතE මාවත අංක 97/80 / A =ට 87/90 G 

දKවා ඇ� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

360,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 326,554.22         91% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

H88452322004 7/17/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකො.ෙ� ෙකො�කාව�ත 

��ෙ��යාව පාෙ-hය සභා බල පෙ- ශය +ල 

]මාර මාවෙත) හැ� =�පැර]( 

 

මාවතට පැE  4 පdව ෙප�යාෙගොඩ ෙපොR මාවෙ� 

 අග ෙකොටස 
250,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 250,000.00         100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H88452322005 7/23/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අංෙගොඩ, 

ෙගොත�ව, අඹගහහ)�ය,ෙපො�ගහ��ය, අංක 

334/F 1 N�නෙ�=ට සංව_ධනය 

<�ම

 400,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 376,405.80         94% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

H88452322006 8/27/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  �)තාNය 

හ)�ෙ� =ට පgCප පාර ෙදසට මා_ගෙ�  

ග�වලෙහේන පාෙ_ w-ධරාජ .හාරය ආස)න 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

600,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 559,765.09         93% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452322007 8/27/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ආ@ෙහේන 

මා_ගෙ� 3 වන ප�මග අංක  58/5 ¦ Oවස අසල  

=ට සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 390,419.00         98% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

H88452322008 9/11/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�.ෙකො. ��ෙ��යාව- 

අංෙගොඩ ආ�ය=ංහලව�තට  යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

750,000.00             ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                      0% Q 0%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431124001 3/19/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකො.ෙ� තලංගම උ+ර, 

R�ගැ��පාර,අංක 434/6 6 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÖ එස.්වg.එෆ.් සත�පාල මහතාට 

Oවාස ආධාර  ෙලස ඇස්බැස්ටස් kQ ලබා �ම

25,000.00               අමා.ෙ�. 95% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

H88452324002 3/27/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� මාළෙ² 

ෙගොඩැ�ලව�ත පාෙ_ අංක 456/1 දරණ Oවස 

අසN) ඇ� ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය <�ම

550,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 549,731.83         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H88431124003 3/27/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�.අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස අ�� වැ@යා 

වට ඇස්බැස්ටස් kQ ලබා �ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 149,966.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

G88422824004 3/27/2018

ක©ෙවල පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 100,000.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H88431124005 4/9/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ+�¨�ය 

,අ)නා=ව�ත ,ෙනො. 927/25 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÖ ක�ල =ෙJරා මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා �ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 74,750.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452324006 5/17/2018

ක©ෙවල  පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  ක©ෙවල පාෙ_ 

මාළෙ² අරNය ෙපෙදස ෙපොR මා_ගය  අවස) 

ෙකොටස  සංව_ධනය <�ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 716,162.30         90% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

G88422824007 5/17/2018

ක©ෙවල පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ) ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා  *ෙරෝද රථ 

�යRර)හට  *.� Eට_ ලබා �ම

400,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 394,850.00         99% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

H88452324008 6/1/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� මාළෙ² තලාෙහේන 

පරාකම මාවත 4 වන ප�මග පාර හා කා� 

ප-ධ�ය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක©ෙවල මහ 

නගර සභාව 221,432.44         74% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H88431124009 6/1/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබ 

�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 150,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H88431124010 6/1/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 74,750.00           100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H88431124011 6/1/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 74,750.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H88452324012 6/11/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� වැN.ටdද_ශන 

මාවත503/E Oවස ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452324013 6/28/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙහේවාගම  =� 

සාලාලංකාර මාවත සංව_ධනය <�ම

499,122.50             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H88452324014 6/28/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� වැN.ට මහෙද4ය 

ෙපොR අ+�මා_ගය සංව_ධනය <�ම

498,160.75             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 498,160.75         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H88452324015 6/28/2018

ක©ෙවල පා.ෙ� ෙකො.ෙ� බටෙපොත, ද]� 

තලංගම, අංක 284/ = N�නය ඉ���ට  ඇ� 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 398,735.00         100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

H88452324016 8/23/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� බටෙපොත ෙකොරාෙ²  

ෙදවO ප�මග අවස) අ�යර සංව_ධනය <�ම

550,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 550,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

H88431124017 8/23/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,800.00           100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

G88422824018 8/23/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා  

ආධාර ලබා �ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 34,930.00           100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

H88452324019 10/11/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� තලාෙහේන 

6�ටාන පාෙ_ ඩයස් මාවෙ� සංව_ධනය කර 

ෙනොමැ� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

542,468.36             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 542,468.36         100% I 100%

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452324020 10/11/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

මාල=ංහෙගොඩ පාෙ_ පළ� ප�මඟ සංව_ධනය 

කර ෙනොමැ� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

303,869.87             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 303,869.87         100% I 100%

H88452324021 10/12/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශයට අය� 

ජයවඩනගම 9/G  මහ� Oවාසය අසල =ට 

අ]ෙරෙගොඩ පාර  දKවා �ෙවන ෙපොR 

මා_ගය

 

සංව_ධනය <3ම.
200,000.00             ප.පා.ෙකො. 99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452325001 3/19/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� තලව+ෙගොඩ 

ප)O��ය පාර වමට හැ� ඇ� ෙපොR අ+� 

මා_ගෙ� අංක220  Oවස  =ට ඉ��යට ඇ� 

මා_ගය ෙකො)�Qකර ජලය බැස යන ෙලස 

කා� ප-ධ�ය සකස් කර සංව_ධනය <�ම 400,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 387,802.68         97% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

H88431125002 3/19/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� �ෙJෙගොඩ 

තලප���ය පාරඅංක 73/29 6 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÖ එ(.ඒ.ර�න=� ෙපෙ_රා මහතාට 

 

Oවාස ආධාර ලබා �ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 48,006.00           96% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

H88431125003 3/19/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� තලව+ෙගොඩ 

ෙහොක)දර පාර ශා)ත ෙතොමස්ව�ත Oවාස 

ෙයෝජනා කමෙ� අංක 268/10 6 ප�ංI  අ© 

ආදාය(ලාÖ ඒ.එ�.�.  ]මාර  මහතාට Oවාස 

ආධාර ෙලසඇස්බැස්ටස් kQ ලබා �ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 48,006.00           96% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

H88452325005 3/21/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� උඩහ��ල ෙබෝ ය 

පාර ෙමොරගහ ප�මෙග6  (77/11/¦)  අ+� 

මා_ගය ෙකො)�Q කර සප�+කා� ෙයොදා 

සං.<�ම

 

 ෙයොදා සංව_ධනය  <�ම
300,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 282,279.16         94% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H88431125006 3/21/2018

මහරගම පා.ෙ�ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

110,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 109,060.00         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

ක©ෙවල නගර සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422825007 3/21/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 100,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H88431125008 4/9/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය( ලාÖ) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා �ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 142,299.50         95% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

H88452325009 4/9/2018

මහරගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ� නා.)න ෙ-වාන)ද 

පාෙ_ 1 වන ෙපොR අ+� මා_ගය  සංව_ධනය 

<�ම

550,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

G88422825010 4/9/2018

මහරගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ� මහරගම ප�රෙගොඩ 

.හාරව�ත පාර ෙනො. 37 ප�ංI   අ© ආදාය(ලාÖ 

මාNකා dFවO යන අයට ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා �ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 48,800.00           98% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

H88452325011 5/8/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ප)O��ය 

කල�ෙගොඩ පැර]( මාවෙ�  ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 190,419.85         95% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H88452325012 5/8/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ප)O��ය 

කල�ෙගොඩ ද�ගහව�ත  පාෙ_ ෙකළවර 

(uයංකර ෙපෙ_රා මහතාෙJ Oවස පdකර ) ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 193,116.91         97% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H88431125013 5/8/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 96,278.00           96% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452325014 5/11/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ව�ෙ�ෙගදර පාෙර6 

ස.ණ.ස. ඉ����) �ෙවන ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 385,484.41         96% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H88452325015 6/1/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  ෙකොQටාව ]ලෙසවන  

පාෙ_ .කම=ංහ ප�මගට යාබද ෙපොR  අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 296,864.07         99% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H88452325016 6/28/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ප)O��ය ෙදපානම 

අඹගස්හතර හ)�ෙ� ෙපො�ව�ත ෙදසට ව( 

ප=) ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 700,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H88452325017 6/28/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� කළ�ෙගොඩ පැර]( 

මාවතට ඉහN) තාරදමා ඇ� ෙපොR මා_ගෙ� 

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 489,574.71         98% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H88452325018 7/17/2018

මහරගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ� කළ�ෙගොඩ පාෙ_) 

හැෙරන ඉd� මාවෙ� අග ෙකොටස සංව_ධනය 

<�ම

250,000.00             අමා.ෙ�. 96% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

H88452325020 8/9/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� E�හාන එKව�ත පාර 

අ+� මා_ගය අංක  67/4 දKවා  සංව_ධනය 

<�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 122,299.73         49% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H88431125021 8/23/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 79,261.50           99% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

ප.බ.මා.සං.අ.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422825022 8/23/2018

 මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා  

ආධාර ලබා �ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 65,000.00           100% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

H88452325023 9/11/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො. ෙපො�ව�ත ගාම සංව_ධන 

මාවෙ� අංක. 90/10 Oවස අසල ෙදපැ�තට .6^ 

යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

479,851.27             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 479,851.27         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452325024 9/11/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො. තලව+ෙගොඩ ප)සල පාර 

1 වන ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

476,322.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 476,322.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452325025 9/11/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො. ප��ව ෙ-වාල පාෙ_ 

.හාර මාවත ව�පන( අංක 92 � Oවස අසN) 

යන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

459,507.11             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 459,507.11         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452325026 9/11/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො. කල�ෙගොඩ nර මාවෙ� 

ග�වල පාෙ_ 87/ෙ/ 3 නයනා uයද_ශT 

මහ�EයෙJ Oවස අසN) යන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

461,956.15             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 461,956.15         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452325027 9/11/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.කල�ෙගොඩ �මනෙගොඩ 

පාෙ_ 6 වන ප�මෙJ අංක. 98/1 Oවස අසN) 

යන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

466,783.70             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 466,783.70         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452325028 11/23/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො. කල�ෙගොඩ �මනෙගොඩ 

පාෙ_ 6 වන ප�මඟ අංක 98 /1 Oවස සN) යන 

ෙපොR මා_ගෙ� සංව_ධනය කර ෙනොමැ� ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

195,000.00             අමා.ෙ�. 84% I 100%අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452325029 12/4/2018

මහරගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ� ෙබෝ රාජ මාවෙ� 

ඉ�� ෙකොටස ෙකො)�Qකර සංව_ධනය <�ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 146,671.73         98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H88431125030 12/4/2018

මහරගම පා.ෙ�  ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 99,235.50           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H88431126001 2/28/2018

ද�දතාවය ��දැáෙ( උපාය මා_¨ක පෙ�ශෙ� 

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො.අංක 29 ජනතා මාවත 

අ��@ය ෙද6වල6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

එස.්මgක� මහතාෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

උෙදසා Oවාස  ආධාරයK   ලබා^ම. 75,000.00               අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 75,000.00           100% I 100%

H88452326002 7/30/2018

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� =�ම� උයන, 

ස�ම� ෙපෙදෙස, අංක 2 =ට 2/4  දKවා ඇ� 

අ+ර මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 361,400.00         72% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H88452326003 7/30/2018

ර�මලාන පා.ෙ�  ෙකො.ෙ� ෙද6වල ,අ��@ය, 

ගැ��මාවත , අංක 21 =ට 23 මැ�) ඇ�  ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 330,641.21         66% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H88452326004 8/1/2018

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො.ෙබො�පන පාෙ_ 2වන 

හරස් ප�මෙJ අංක 75 Oවස =ට  අංක 76 /¦  

දKවා ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො. 334,143.54         67% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H88452327001 1/18/2018

ෙද6වල පා.ෙ�.ෙකො. ග�වල පාෙර) ආර(භ 

වන .ෙ/=� මහතාෙJ Oවස දKවා �ෙවන ෙපොR 

අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

510,734.99             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 510,734.99         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452327002 9/25/2018

ෙද6වල පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙද6වල ග�<ස්ස බල 

පෙ-ශෙ� ෙකොÅවල �දN මාවත ඉ���ට ඇ� 

අංක 147 =ට අංක 147/5 දKවා ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

1,800,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,798,743.18      100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

G88422828001 3/21/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නගා =�.ම සදහා  ස්වයං%<යා 

ආධාර  ලබා �ම

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

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H88452328002 3/29/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ඉහළ ඉ�බැ-ද අංක 16 

=ට 16/7 දKවා ඇ� �NC ]මාර=� මහතාෙJ 

Oවස අසN) ඇ�  ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 488,356.00         98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88452328003 3/29/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� �ගෙරො�ල අෙල. 

ව�ෙ� ෙපොR අ+�  මා_ග සංව_ධනය <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 271,866.72         91% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88431128004 3/29/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම  සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 249,992.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

G88422828005 3/29/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම  සදහා ස්වයං%<යා 

ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H88431128006 5/31/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ©  ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

 Fවන ත�වය නංවාNම සදහා  Oවාස ආධාර 

ලබා �ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 149,990.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

පා.ෙ� - ෙමොර�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422828007 5/31/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ස්වයං%<යෙ� O¶+ 

ෙහෝ Oරත.මට අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

H88452328008 7/17/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙමෝ�ෙC අංක 265 

දරණ Oවස අසN) ආර(භවන අ+� මා_ගෙ� 

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

550,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 539,209.60         98% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

H88452329001 3/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� මඩපාත ෙකොටෙගදර 

සාර�E Oවාස සං<රණෙ� පධාන පාර ග� 

අ+රා තාර දමා සංව_ධනය <�ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො. 98% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88431129002 3/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 148,902.00         99% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

G88422829003 3/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452329004 4/9/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ඇර�වල මා�ගාව�ත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 457,280.45         91% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

H88431129005 4/9/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය( ලාÖ) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා �ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 149,760.00         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

කැස්බෑව නගර සභාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431129007 4/24/2018

 කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම සදහා  

Oවාස ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,268.00           99% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

H88452329008 4/24/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙබෝ])දර සද<රණ 

මාවෙ� 3 වන ප�මග (ෙ-වාල පාර) ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 389,394.58         97% I 100%

ග� 

Oෙරෝෂ) 

පාRKක 

මැ�+මා

H88452329009 4/24/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� +(ෙබෝ.ල  ¥ 

ෙ-වාන)ද  පාෙ_ ගමෙJ මාවත  (.RNබල 

මlඩලෙ� DÅ� මධ�ස්ථානය අසල) ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 349,888.52         64% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H88431129010 4/24/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා  Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

150,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H88452329011 5/11/2018

කැස්බෑව  පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� Oව)�@ය අරNය 

ප�මග ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

600,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 535,658.12         89% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H88431129012 5/11/2018

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,268.00           99% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H88452329013 5/24/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� පැ�ලායාන  ෙද6වල 

පාර =�ම� මාවත පැ�Nයාන මාවතට 

ස(බ)ධවන ෙපොR මා_ගෙ� අවස) ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

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

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431129014 5/24/2018

කැසපෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය( ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 297,309.50         99% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

G88422829015 5/24/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය( 

ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 94,499.96           94% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

H88452329016 6/1/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� E�ස්ව�ත ගාමෙ� 

]�Kගහ ෙපො]ණ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 496,577.01         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H88452329017 6/1/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙබොරලැස්ග�ව 

නගරසභා බල පෙ-ශෙ�  ෙ�රහැර ගංගාරාම 

පාෙ_ අ+� මා_ගයKවන  ෙව)ෙ-=ව�ත පාර 

ෙපොR  මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 300,000.00         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H88452329018 6/1/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� හැ@ගම .ර උ�ත 

පාෙ_ 2 වන ප�මග  ෙපොR මා_ගය ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 400,000.00         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H88431129019 6/4/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�අංක 134/¦ ,ෙ-වාල 

පාර,ම]�Rව,��ය)දල N�නෙ� ප�ංI  

ආ_.එ(. අෙනෝමා dර.ර මහ�EයෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා �ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 37,904.00           95% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H88431129020 6/4/2018

කැස්බෑව  පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම  සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

50,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මාපා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452329021 6/8/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  ක�වාවල,Oල(මහර  

පධාන පාෙ_,ආ=�උයන ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

1,200,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 1,167,292.35      97% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H88452329022 6/28/2018

��ය)දල ෙ-වාන)ද පාෙ_ <.E. 1 1/2 පමණ 

¨ය.ට ඇ� ද]� පස ග� ඇ�ê ෙපොR මා_ගෙ� 

 ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 434,293.55         87% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H88452329023 7/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ක�වාවල ¦ය_ 

ක(පැ4ය අසල ��තා මාවත සංව_ධනය <�ම

2,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 1,941,158.24      97% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

H88452329024 7/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙබරවාවල (එ� .එස් 

ව�ත හරහා මාක)දන පාර) ෙබ)ෙතොට 

ෙoක�ය අසල පාර සංව_ධනය <�ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 997,187.07         100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

H88452329025 7/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� Nබ_� පා_K පාර 

අවසාන ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

500,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 496,512.28         99% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

H88452329027 8/30/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙමොරකැ�ය 

+(ෙබෝ.ල මා_ගෙ�  (අEල ස්ෙටෝස් ෙවළදපල 

ඉ���ට) ෙබෝK]වK ඉ�<�ම හා කා� ප-ධ�ය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 499,915.70         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

H88452329028 8/30/2018

කැස්බෑව පා.ෙ� .ෙකො.ෙ� ��ය)දල ෙහේන��ල 

මා_ගෙ� කා� ඉ�<�ම

1,200,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,070,550.72      89% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452329029 10/22/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�වාවල 

ඇහැලෙC හ)�ය ෙදOයව�ත පාර අවස) 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

627,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 535,286.26         85% I 100%

H88452329030 11/29/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� හ��ට ශමදාන 

මාවෙ� 3 වන ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

700,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 501,103.18         72% I 100%

H88431130001 3/23/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම සදහා 

Oවාස දව�ාධාර ලබා �ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 464,650.50         93% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H88452330002 3/27/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� <�ග(ප��ව  

ආවාස පාෙ_ ෙද6]�රව�තපාර ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

400,000.00             ප.පා.ෙකො. 98% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

G88422830005 4/24/2018

ෙහෝමාගම  පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  අංක 91/¦/10, 

එ�ෆ)Qපා_K  

,වාසනාව�ත,

 

ම�ෙ�ෙගොඩ ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ 

ඩo.�.�.O_මාN මහ�EයෙJ Fවන ත�වය 
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H88452330006 4/26/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ� මාව�ගම ක4ෂ්ඨ 

.ද�ාලය අසල මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 290,390.78         97% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H88452330007 4/26/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ� Oයදගලපාර  14වන 

ප�මග සංව_ධනය <�ම

250,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 243,738.42         97% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422830008 4/26/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ�  අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම සදහා 

ස්වයං%<යා  ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

G88422830009 4/26/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�   අ© ආදාය( 

ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

සදහාස්වයං%<යා ආධාර ලබා �ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 200,000.00         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

H88452330010 4/26/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�   ම�ෙ�ෙගොඩ 

ග�වලෙද4ය පාර මැදෙකොටස (ස්ව_ණෙපෙදස) 

අබල)[ ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

450,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 448,533.87         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

H88452330011 4/26/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� කහ+©ව බට6ර 

�යගම පාර වාසනා උයන ෙව)ෙ-= ඉඩමට යන 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

450,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 449,742.93         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

H88431130012 5/2/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

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

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

H88431130013 5/11/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 148,925.00         99% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

G88422830014 5/11/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ  ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 96,449.00           96% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452330015 7/17/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  ෙවOවැ�ෙකොළ 

ගාමෙ�  dහද ෙටරස් මාවත සංව_ධනය <�ම

700,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0.01                    0% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

H88452330016 8/9/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� Eගස්��ල 

,වැNකඩව�ත, ෙපොR නාන �ද සංව_ධනය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 195,976.24         98% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

H88452330017 8/9/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො. 602 �, කහ+©ව බට6ර 

ගාම ෙසේවා වසෙ(, �යගම යකඩ වැඩප                         ල ෙපොR 

මා_ගෙ� 3 වන ප�මඟ ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

456,221.96             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 456,221.96         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452330018 8/17/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  ඕ.ටගම ෙද6ගහ.ට 

පධාන මා_ගෙ� පැ� බැ(ම බැ�ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 545,011.35         99% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

G88422830019 8/17/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය(ලාÖ , 

අංක 332, හබරකඩ , ෙහෝමාගම  ප�ංI ආශා 

=තා� .තානෙJ EයෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා �ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 50,000.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H88452330020 9/13/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� උ©වන uයමාවත 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 147,641.55         98% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

H88452330021 9/13/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  447/ඒ ,ආ�ගල 

බට6ර ගාමOළධා� වසෙ( 

තැ�(��යාෙගොඩ,පජාශාලාව අසN) වමට ඇ� 

, 2වO ෙපොR අ+�මා_ගය සංව_ධනය <�ම

200,000.00             ප.පා.ෙකො. 92% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

ෙහෝමාගම පා.ස.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452330022 11/2/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො. ක�වාන ෙ-වාල පාෙ_ 

රංF� මලවරආරHI මහතාෙJ Oවස අසN) 

ආර(භ වන ෙපොR අ+� මා_ගෙ� සංව_ධනය 

කර ෙනොමැ� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

450,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 386,904.95         86% I 100%

H88452331001 4/9/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකො. ෙ� අ.ස්සාෙ��ල 431/ A 

අ.ස්සාෙ��ල උ+ර ගා.O. වස ෙ(  

අ.ස්සාෙ��ලව�ත ඉ���ට ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 289,206.98         96% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

H88431131002 5/16/2018

=තාවක පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 149,389.60         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

G88422831003 5/16/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ) ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

H88452331004 5/17/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ.ස්සාෙ��ල 

,බැලස්ක)ද අංක 60/21  6  ප�ංI  R.A.S.H. 

u� ]මා�  සහ අංක  60/21/.A. 6 ප�ංI  R.A 

ධ�ෂ්ක ]මාර යන අයෙJ Oෙවස් අසල කා� 

ප-ධ�ය සකස් <�ම 100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 99,316.95           99% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

H88452331005 5/17/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ.ස්සාෙ��ල 

,බැලස්ක)ද අංක 60/31  6  ප�ංI  W.P.අජ)ත 

ගෙ)ෙගොඩ  සහ අංක  60/25. 6 ප�ංI  

N.A.D.S.J.ක�වාවල  යන අයෙJ Oෙවස් අසල 

කා� ප-ධ�ය සකස් <�ම 200,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 190,363.20         95% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

H88452331006 5/17/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ.ස්සාෙ��ල 

,බැලස්ක)ද අංක 60/41  6  ප�ංI  

W.W.G...ජානක uය)ත   සහ අංක  60/36/E. 

6 ප�ංI W.W.G   ගයා) .ෙ/ෙසේකර යන 

අයෙJ Oෙවස් අසල පැ� බැ(ම ස6ත ෙපොR 

මා_ගය  
100,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 98,495.20           98% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452331007 10/19/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකො.ෙ�  O�ෙපොල  438 ගාම 

Oළධා� වසෙ( O�ෙපොල සදාසරණ මාවත ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 299,240.50         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H88452332001 3/19/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ� .ෙකො ෙ�  ෙදමටෙගොඩ 

ෙව�වන ෙපෙදස  Oවාස අංක  116/1 =ට ඇ� 

ෙපොR අ+� මා_ගය ඉ)ටෙලොK ග� අ�ලා 

සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

H88452332002 3/27/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� නැ/ෙකොළඹ 

දාබෙ_ මාවෙ� Oවාස ෙයෝජනා කමෙ� 2 වන 

අ�යෙ_ 3 වන ප�මග wR��මය අසල ෙබෝK]ව 

ෙයොදා පාර ප�සංස්කරණය <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය -                      0% O 0%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H88431132003 3/27/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො .ෙ�  ෙකොළඹ 05 

,<�ළපන මාවත, අංක 153/15 ප�ංI එ(.සංජය 

පසා- ද ෙකොස්තා මහතාෙJ Fවන ත�වය 

නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

 
30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 29,999.77           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H88431132004 3/28/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�ෙකොළඹ 5, 

ෙබො%�ල පැලැ)ගස්+©ව පාර, අංක 171/1  

Oවෙසේ ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ එH.එ(. 

�ය=N

 

 =�වා  Eයට Oවාස ආධාර ලබා �ම
30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 29,505.06           98% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H88431132005 3/28/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ෙකොළම 05, 

<�මlඩලමාවත ,අංක 03/2 Oවෙසේ ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÖ @.ජනක =�වා ප�ලෙJ   මහතාට 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 39,079.00           98% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H88452332006 3/29/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො.ෙ� වැ�ලව�ත 

ස්ව_නා පාර  +)වන ප�මග සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 398,281.15         100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431132007 3/29/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම  සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 98,865.09           99% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

G88422832008 4/9/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො.ෙ�ෙකොළඹ 05 

හgෙලව�පාර, ෙනො 317/3 ප�ංI  අ© 

ආදාය(ලාÖ �ස්නා දමය)� හා එම N�නෙ�ම 

සංජය .ජය ]මාර යන අයට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා �ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 50,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

H88431132009 5/21/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� 

අ©ආදාය(ලාÖ)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 98,060.41           98% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452332010 5/21/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො.ෙ�  <�ළපන මාවතට 

අය�ෙපොR අ+� මා_ගෙ�  අංක 107/1 දරණ 

ස්ථානෙ� =ට ඉ��යට සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88431133002 4/26/2018

පාRKක පා.ෙ� ෙකො.ෙ�  අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙ-�ය 

සභාව - 

පාRKක 149,988.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H88431133003 5/11/2018

පාRKක  පා.ෙ� ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පාෙ-�ය 

සභාව - 

පාRKක 49,994.50           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H88452333004 5/16/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� ගලෙගදර ව[� 

කැෙ�ව�ත 10වන ප�මග ෙපොR මා_ගය  

සංව_ධනය <�ම

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙ-�ය 

සභාව 549,868.27         100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431133007 8/23/2018

පාRKක  පා.ෙ�.ෙකො.ෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පාෙ-�ය 

සභාව - 

පාRKක 29,849.80           99% I 100%

ග� 

ෙහKට_ 

ෙබ�මෙJ 

මැ�+මා

H88452333008 11/29/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�Kව�ත ද]ණ 

ජය ෙපෙදස ෙපොR අ+� මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම

240,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 207,262.55         86% I 100%

H88452341001 3/22/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වෑකඩ 

පාඨN�Kඛාරාම මා_ගය 1 ප�මඟ ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

510,261.55             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 510,261.55         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H88431141002 3/22/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 149,992.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

G88422841003 3/22/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම.

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

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H88431141004 3/27/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස දව� ආධාර ලබා ^ම. 

2

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 97,980.00           98% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H88452341005 4/5/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� න�Ø�ව =�� 

ස�ගාR මාවෙ� අ+� මා_ගය ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 200,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431141007 4/5/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම -  3

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 77,430.00           97% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H88452341008 4/25/2018

 පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 6රණ �ංකෑ�ල 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 200,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88431141009 4/25/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 4

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 49,560.00           99% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

G88422841010 4/25/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම - 2

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 95,240.00           95% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452341011 6/22/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පර�ත Oසසල 

ෙපෙදස මා_ගය ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 499,872.81         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H88431141012 6/22/2018

පානRර පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 5

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 499,840.00         100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H88452341013 7/31/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 6රණ �ංකෑ�ල 

මා_ගය 5 වන ප�මග සංව_ධනය <3ම

350,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මාපා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452341015 11/28/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ප�N��ල ගඟ 

ප�මඟ අ+� මා_ගයට පස් දැ�ම.

39,738.45               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 39,738.45           100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H88452341018 12/26/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශයට අය� ගා� පාෙ_ 

<ෙලෝ Eට_ 28 ක�ෙව) ආර(භ n 

එ(.@.�.එෆ.්Uණ�ලක මහ�EයෙJ Oවස දKවා 

�ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,300,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,299,148.99      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452342001 1/19/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� නාෙගොඩ 

Uණ�ලකව�ත අංක 2 මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 768,061.46         77% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

H88452342002 1/19/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� නාෙගොඩ .Fත 

මාවෙ� Oහා� ජය)ත රණ.� මාවෙ� ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 261,213.99         52% H 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

H88452342003 3/27/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 706 ඒ නා)Rව 

ගාම Oලධා� වසෙ( ෙරොබQ ෙපෙ_රා මාවත 

සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 299,749.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H88452342004 3/27/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 706 ඒ නා)Rව 

ගාම Oලධා� වසෙ( ෙපො�ෙහේන dනාE Oවාස 

දKවා යන මා_ගෙ� 1වන ප�මග අවසාන 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,108.20           99% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H88431142005 4/24/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

115,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 115,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452342006 4/24/2018

ක�තර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ�  

නාෙගොඩ Dලට) ගාම Oලධා3 වසෙ( ÖKí 

OෙKතනාරාම පාර  ෙකළවර ර)Nය ෙJ)Q 

දKවා ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431142007 4/25/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම - 2

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 50,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88431142009 5/3/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© අදාය(ලාÖ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම - 3

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 99,785.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H88452342010 5/17/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 723 � ඉ�Kව�ත 

ගාම Oලධා3 වසෙ( ඇෙලෝ=යස් ව�ෙ� අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 397,652.00         99% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H88431142011 5/17/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 3

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 249,850.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

G88422842012 5/17/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 100,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H88435242013 6/28/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 716 ඒ 

උJග�බඩ ගාම Oලධා� වසෙ( උJග�බඩ පජා 

ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ අවස) <3ම.

800,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක�තර 

පාෙ-hය 

සභාව 790,162.50         99% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452342014 8/29/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකො.හබරලගහල)ද පධාන 

පාෙ_ =ට මැලෑගම පාසල දKවා ඇ� පාෙ_ 

ස්ටැ)N මැ)�ස් මහතාෙJ Oවස ෙදසට �ෙවන 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

352,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 349,365.00         99% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

H88452342015 8/29/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකො.Dල_ට)ව�ත පල� ප�මග 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

H88452342017 8/29/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකො.ෙදොඩංෙගොඩ, නාෙගොඩ, 

ම+ගම පාෙ_ අංක 118/2 Oවෙස6 ප�ංI �ෂා) 

චාමර උ©ගම .තාන මහතාෙJ Oවස ෙදසට යන 

ෙපොR අ+� මා_ගය (මෙනෝ/ මහතාෙJ Oවස 

අසN) ආර(භ වන මැ� පාර) සංව_ධනය <3ම. 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,862.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

H88452342018 11/14/2018

ක�තර පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 705 � මාවල 

=�ව�) පා_K සායන ෙගොඩනැ¨�ලට �.ෙසන 

 ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

348,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 347,118.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

H88452343001 3/22/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වRරා��ල 

dසානµEය මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 400,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H88431143002 3/22/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 30/05 

එස් ම6)ද මාවත ඌරක©ව අ�ෙබෝ��ල ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ s.bවO අ�ෂ්කා Y�ස් 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා^ම.

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 74,954.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H88431143003 3/22/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 414 

ෙහොරණ පාර ප��ගම අ�ෙබෝ��ල ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ රංF� Y�ස් මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 24,667.00           99% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422843004 4/24/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාෙ� Oරත ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත 

අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H88431143005 4/25/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 49,804.20           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H88452343006 5/3/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ව�ගම 

භාවනා මධ�ස්ථාන මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 393,726.83         98% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

H88452343007 5/22/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වැ�E�ල 

හ)�ෙ� =ට බlඩාරගම ද]� ෙදසට .6ෙදන 

පළ� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

400,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

H88431143008 5/22/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙනො.128, 

ර�Kකන ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ලංකා 

ම�කා)� මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා^ම.

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 39,480.00           99% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

H88431143009 5/22/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 179 /�, 

ෙලෝක.ල,nදාගම ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ 

ආ_.ඒ.ර�නලතා මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා^ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 29,120.00           97% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

H88431143010 5/22/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙලෝක�ල 

පාර,nදාගම ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

ආ_.ඒ.ක�ණාදාස මහතාට Oවාස ආධාර ලබා^ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 29,250.00           98% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

පා.ෙ� - බlඩාරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452343011 6/25/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� <ෙද���ය - 

ක�]�)ද මා_ගය ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම.

360,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 345,010.00         96% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

H88452343012 6/25/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� <ෙඳ���ය 

උKක)+©ව මා_ගය ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම.

490,000.00             ප.පා.ෙකො.

බlඩාරගම 

පාෙ-hය 

සභාව 477,164.88         97% I 100%

ලN� 

එ�ලාවල 

මැ�+මා

H88452343013 8/15/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�ෙබෝ��ල, 

අ�Kෙගොඩ, �Kම�ව�ත ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 500,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452343014 9/7/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො. අ�ෙබෝ��ල 

ෙබNකැෙ� අංක.422 dO� මහතාෙJ Oවස 

ෙදසට යන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

679,075.44             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 679,075.44         100% I 100%

H88452343015 10/9/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මහෙබ�ලන 

Å�ෙකො�ව පාෙ_ ෙව)ෙ-= ඉඩමට පෙ�ශ වන 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 300,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H88452343016 10/9/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ�ෙබෝ��ල 

<�පැ�ලගහව�ත ර[( පාර ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

G88422844001 4/24/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාෙ� Oරත ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත 

අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 99,711.55           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - බlඩාරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431144002 4/25/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම.

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 699,381.40         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H88452344003 8/7/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො. ෙකො�ගංෙගොඩ 

��(කාව�ත 1 වන ප�මඟ සංව_ධනය <3ම

284,706.03             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 284,706.03         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452344004 8/7/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො. ෙපො�ෙකො�ව ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

486,805.78             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 486,805.78         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452344005 10/22/2018

ෙහොරණ පා. ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� E�ලෑව 

ෙකොස්ෙහේන ආ_.දයාර�න මහතාෙJ Oවස 

අසN) යන ෙපොR මා_ගය  සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 985,462.21         99% I 100%

H88452344006 11/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකො�ගංෙගොඩ 

��(කාව�ත 1 වන ප�මඟ සංව_ධනය <3ම - 1 

අ�යර

300,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 284,536.47         95% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452345002 4/5/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වෑවල 

.මලෙසේකර මාවත 02 වන ප�මග සංව_ධනය 

<3ම.

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 350,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

G88422845003 6/19/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422845004 12/6/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා 

ආධාර ලබා ^ම 2

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 50,000.00           100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

H88431146002 4/5/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 822 ඊ 

�ගහ]�ර  ගාම Oලධා� වසමට අය� ෙනො.262 

�ගහ]�ර ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

එH.ඩo.ක�ණාදාස මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා^ම. 10,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88452346005 10/17/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඈග�ඔය 

අ��ෙහේන සර� .ෙ/ර�න මහතාෙJ Oවස 

අසN) �ෙවන ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

270,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 266,936.00         99% I 100%

H88452346006 10/17/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පහල නාරගල 

අදස්2�ය මාවත ෙකො)®Q <3ම.

305,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 300,250.37         98% I 100%

H88452346007 11/21/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ගහ]�ර 

ෙගො�áන ක)ද හරස් මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

425,000.00             ප.පා.ෙකො.

wල�=ංහල 

පාෙ-�ය 

සභාව 419,347.73         99% I 100%

H88431147001 3/23/2018

ෙදොඩ(ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ Oවාස ෙගොඩනැංnම සඳහා 

දව� ආධාර ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 99,180.00           99% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H88431147002 4/5/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� 

අ© ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම-2

65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 64,800.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

පා.ෙ� - wල�=ංහල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452347003 4/24/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

799 � ග�ෙපො�තා.ල ගාම Oලධා3 වසෙ( 

ඇබලQ ජනපදය ෙපොR  මා_ගය සංව_ධනය <3ම

550,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 549,963.72         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H88452348001 3/23/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ංෙහේන ජනපදය 

ගාමෙසේවා වසෙ( දයා මහ�EයෙJ Oවස අසN) 

ආර(භ වන මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

550,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙo�වල 

පාෙ-hය  

සභාව 550,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H88431148002 3/23/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 149,285.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

G88422848003 3/23/2018

ෙo�වල පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H88431148004 3/27/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කරඳෙගොඩ 

ෙවළෙගදර ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ම�Kකා� 

මá( ෙමොෙහොමp ෙමො6^) මහතාට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම.

50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H88431148005 3/27/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ^නෙගොඩ පාර 

අංක 34/3ඒ 6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ෆාgස් 

මධO මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 25,000.00           100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H88431148006 3/27/2018

ෙo�වල පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ^නෙගොඩ පාර 

¶dෆ් මාවත අංක 20 6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

එ(.එෆ.්එ(.ඉE�යාස් මහතාට Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 24,700.00           99% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙo�වල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452348007 3/27/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 755 මහෙගොඩ 

ගාමෙසේවා වසෙ( ර[ෆ් මාවෙ� අ+� මා_ගෙ� 

ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.(ගංව+රට 

යටවන ස්ථානය ඔසවා සංව_ධනය <�ම.)

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 400,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H88431148008 4/24/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙල�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

Oවාස  ආධාර ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 34,615.00           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

G88422848009 4/24/2018

ෙo�වල  පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාෙ� Oරත ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත 

අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 49,880.00           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H88452348010 4/24/2018

ෙo�වල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වලතර, ෙහල�+©ව i .ජය ෙපොR මාවත 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88452348011 5/17/2018

ෙo�වල Cරාර.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 740 ෙපො+.ල 

බට6ර Jරා◌ාම Oලධා� වසෙ( ෙගෝමරෙගොඩ 

එෙගොඩව�ත මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 400,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H88452348012 6/22/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� කාල.ල ගාම 

ෙසේවා වසෙ( :ෆ්ව�ත මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          ප.පා.ෙකො. 100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H88452348013 6/22/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වදකහෙවල 

කxරට 1 ෙමෝල අසN) ඇ� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

ෙo�වල පාෙ-hය  සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88452348014 8/9/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨ ාශෙ� �ංෙහේන ජනපදය 

ගාම Oලධා3 වසෙ( ෙසොෙහො) µEයට ඉහ�) 

ඇ� මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 250,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H88452349001 3/23/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 70 වැNමානාන 

ගාම Oලධා� වසෙ( ෙජෝ_/ මහතාෙJ Oවස 

ෙදසට .6ෙදන ]�R ව�ත මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 300,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H88452349002 3/23/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 794 � ෙහොරවල 

බට6ර ගාම Oලධා� වසෙ( Oෙගෝධාරාම 

.හාරස්ථානය ඉ����) �6� ¦ම� ෙරෝහණ 

මහතාෙJ Oවස අසN) �ෙවන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම. 250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 250,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H88452349003 3/23/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 795 ඕ.�ගල ගාම 

Oලධා� වසමට අය� ]�xව�ත (n ෙමෝල 

අසල)  මා_ගය සංව_ධනය <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 250,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

G88422849004 3/23/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යා වල 

Oරතව =�න සහ Oරත nමට අෙCKෂා 

කර)න) ��ගැ)nම සඳහා ආධාර ලබා �ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,620.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H88431149005 3/23/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÖ 

D-ගලg)ෙJ Oවාස ෙගොඩනැංnම සඳහා දව� 

ආධාර ලබා ^ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 199,962.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

H88452349006 4/5/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 805 � ද]ණ ගාම 

ෙසේවා වසමට අය� ඉäෙගොඩතැ)න 1වන මාවත 

මා_ගය සංව_ධනය <�ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 499,671.03         100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422849007 4/5/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 795 � සඳ=�ගම 

+ංෙදොළෙහේන ගංක)ද ඕ.�ගල ප�ංI 

එH.එස.්�යදාස මහතාට ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ã� හා ගg)ඩ_ ය)ත ලබා^ම.

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 8,299.99             83% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88431149008 4/5/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙද6ගස්��ල ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ Y.එස.්තරංගO ]මා� මහ�Eයට 

Oවාස ආධාර ලබා^ම.

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 9,251.50             93% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88431149009 4/5/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා^ම - 2.

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

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88431149010 5/17/2018

ම+ගම Cරාස.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම - 3

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 48,725.50           97% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H88431150001 3/27/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 99,840.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H88452350002 6/22/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වRරoබ ගාම 

ෙසේවා වසෙ( E�ලගහ , DවKව�ත මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙ-hය 

සභාව 197,783.04         99% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H88452350003 7/18/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ය�යන i 

ෙහේමාෙලෝක මාවෙ� +ෂාර .ෙ/මා)න 

මහතාෙJ Oවස දKවා ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 200,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ම+ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431151001 3/27/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,960.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

G88422851002 4/25/2018

වල�ලා.ට පා :ෙ�:ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා^ම

93,144.00               අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 87,750.00           94% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H88452351003 6/22/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Dස්සවල ගාම 

ෙසේවා වසෙ( Dස්සවල i .මලාන)ද 

.හාරස්ථානයට පෙ�ශ වන මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 300,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H88452351004 9/4/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 782 පෙරgගම 

උ+ර තැ)න�ට අ�මඟ මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

225,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H88452352001 3/27/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොස්Uලන 

R� ඇ�ල මා_ගය සංව_ධනය <3ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 760,436.54         95% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H88431152002 3/27/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,680.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

G88422852003 4/5/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 835 � 

මාරගහෙදOය Jරාරම Oලධා� වසමට අය� 

මාරගහෙදOය බRරNය යන N�නෙ� ප�ංI 

එස.්ෙK.අ,ෂා ���Kk මහ�Eයට ස්වයං 

%<යාවK සඳහා මහන මැkමK ලබා^ම. 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 46,000.00           92% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

වල�ලා.ට  පාෙ-hය  සභාව 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422852004 4/5/2018

පාN)ද�වර පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 835 � 

මාරගහෙදOය ගාම Oලධා� වසමට අය� 

ෙනො.231/2 ප)O��ල ල�පxර බRරNය 

N�නෙ� ප�ංI uයද_ශO රං¨කා අමරෙසේකර 

මහ�Eයට ස්වයං %<යාවK සඳහා මහන 

මැkමK ලබා^ම.
40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 40,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88431152005 4/5/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 841 � 

ෙබො��)න ගාම Oලධා� වසෙ( හැ@ග�ල 

ජනපදය N�නෙ� ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ සම) 

Dෂ්ප]මාර මහතාට Oවාස ආධාර ලබා^ම.

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 9,850.00             99% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88431152006 4/5/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 837 Eදලන 

ගාම Oලධා� වසමට අය� ෙමොර��ය �ලෙදොල 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ එ(.f.]dමාව� uය)� 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා �ම.

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 19,580.00           98% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88431152007 4/5/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 835 ඒ ගාම 

Oලධා� වසමට අය� ඉ�Kෙපොත බRරNය ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ Y.I)තක Dෂ්ප]මාර මහතාට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 9,790.00             98% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

H88452352008 6/22/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 841අතෙ� 

ගාම ෙසේවා වසෙ( ඉU�ද�ව,Nදඋඩෙහේන 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H88452352009 9/4/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 837 ඒ 

Eදලන ඇල උඩහ මා_ගෙ� �.Y. ද =�වා 

මහතාෙJ Oවස අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<�ම.

225,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 225,000.00         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H88431153001 4/5/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 19,658.10           98% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422854001 3/27/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම.

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

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H88452354002 4/3/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�වදlඩ 2�ය 

උයන ග(මානයට �.ෙසන මා_ගෙ� පැ� 

කා�ව ඉ�<3ම. ii අ�යර

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 795,845.50         99% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

H88431154003 4/5/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සඳහා Oවාස දව� ආධාර ලබා ^ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 299,989.65         100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

G88422854004 4/5/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාෙ� 

O¶+ හා Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) 

සඳහා ස්වයං %<යා ආධාර ලබා ^ම 2.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 98,975.00           99% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H88431154005 4/25/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම 2

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 399,999.70         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H88452354006 8/29/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකො.ඌ�ගල,ග�ක)ද ෙදවන 

ප�මග �6� ෙබෝK] ෙදක හා මා_ගෙ� ඉ�� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 100,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H88431163002 8/13/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[� සදහා Oවාස දව�ාධාර ලබා ^ම.

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 4,000,000.00      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ඉං¨�ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431163003 9/28/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[� සදහා Oවාස දව�ාධාර ලබා ^ම - 01

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 1,990,717.00      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

G88422863004 10/4/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ස්වයං%<යාෙ� Oරත හා 

Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං%<යා ආධාර ලබා ^ම -

01 

2,630,000.00          අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 2,629,029.31      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431163005 11/8/2018

ග(පහ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[� සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 

02 

250,000.00             අමා.ෙ�. 79% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431164001 3/21/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය( ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නගා =�.ම සදහා Oවාස ආධාර 

ලබා �ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 698,014.19         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H88431164002 3/23/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය( ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස  දව�ාධාර 

ලබා �ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 249,387.00         83% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

G88422864003 3/23/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය(ලාÖෙ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 99,795.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

G88422864004 4/9/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ස්වයං%<යාවක O¶+ 

ෙහෝ Oරත.මට අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ) 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 96,117.20           96% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

Oවාස ෙකොමසා�ස් 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88422864005 4/25/2018

 ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය( ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා *ෙරෝද රථ 

ක_මා)තයට අදාල උපකරණ ලබා �ම

620,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 618,350.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H88431164006 4/27/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරාග� 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශවල අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 39,283.50           16% H 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

H88431164007 5/15/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස 

ෙගොඩනැං.මට  අවශ� Oවාස ආධාර ලබා �ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 249,295.64         83% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H88431164008 5/17/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ�ෙතෝරාග� 

පා.ෙ�.ෙකොQඨාශවල   අ© ආදාය(ලාÖ)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

 

�ම 100,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

H88431164010 7/17/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය(ලාÖ) සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 88,900.00           89% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

H88431165001 4/25/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 690,398.00         99% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

H88431165002 5/3/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම - 2

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 982,171.00         98% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

Oවාස ෙකොමසා�ස් 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N88422862001 2/19/2018

 ¦R� D�වට දෑෙ� ස.ය  වැඩ සටහන යටෙ� 

බස්නා6ර පළාෙ� �6� පාස� වල අබල) � 

පාස� උපකරණ අ��වැ@යා <3ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ක_මා)ත 

අධ�Kෂ 2,917,510.54      97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162002 3/8/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස අ��වැ@යා <3ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා^ම - 1

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 993,005.00         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162003 3/27/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� වල bවන ත�වය නංවා1ම උෙදසා Oවාස 

අ��වැ@යා <3මට දව�ාධාර  ලබා ^ම - 02

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 995,680.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162004 4/5/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� වල bවන ත�වය නංවාල ීම සඳහා  Oවාස 

ආධාර  ලබා ^ම - 03

3,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 2,919,044.69      97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162005 5/3/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස අ��වැ@යා <3මට දව�ාධාර 

ලබා ^ම - 4

1,000,000.00          අමා.ෙ�. 99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162006 5/23/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස අ��වැ@යා <3මට දව�ාධාර 

ලබා ^ම - 05

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 3,977,454.00      99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F88435862007 6/11/2018

බස්නා6ර පළාෙ� Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන 

සE�,  මරණාධාර සE�, dභ සාධක සE� සහ 

පජා මlඩල සදහා D� ලබා ^ම

4,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 4,000,000.00      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

Oවාස ෙකොමසා�ස් 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F88435862008 6/11/2018

බස්නා6ර පළාෙ� Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන 

සE�, මරණාධාර සE�, dභ සාධක සE� සහ 

පජා මlඩල සඳහා කැන� හQ ලබා ^ම - 1

4,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,984,000.00      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162009 6/22/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස ආධාර               ලබා^ම - 06

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 3,909,469.10      98% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162010 7/19/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[� සඳහා Oවාස අ��වැ@යා <3මට දව�ාධාර 

ලබා ^ම - 07

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 3,591,510.10      90% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

G88422862011 7/19/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� ස්වයං%<යාෙ� 

O¶+ ෙහෝ ස්වයං%<යාවක Oරතnමට 

අෙCKkත ස්වයං%<යාලාÞ)ට ස්වයං%<යා 

ආධාර ලබා ^ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 800,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

F88435862013 8/6/2018

බස්නා6ර පළාෙ� Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන 

සE�, මරණාධාර සE�, dභ සාධක සE� සහ 

පජා මlඩල සඳහා කැන� හQ ලබා ^ම - 02

3,500,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,486,000.00      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162014 8/13/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� වල bවන ත�වය නංවා1ම උෙදසා Oවාස 

අ��වැ@යා <3මට දව�ාධාර  ලබා ^ම - 08

4,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 3,625,448.20      91% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

S88435962015 8/16/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ගාම සංව_ධන සE� 

නායකg) සඳහා ස.බලගැ)nෙ( හා උපෙ-ශන 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

600,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

අමා.ෙ�.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G88435862016 8/31/2018

බස්නා6ර පළාෙ� Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන, 

මරණාධාර, dභසාධක සE� සහ පජා මlඩල 

සඳහා ශoද .කාශන ය)ත ලබා ^ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,999,998.00      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162017 9/28/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� වල bවන ත�වය නංවා1ම උෙදසා Oවාස 

අ��වැ@යා <3මට දව�ාධාර  ලබා ^ම - 09

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 1,982,339.00      99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

S88435962018 10/4/2018

උපෙ-ශක කාරක සභාෙ� ග� ම)r+ම)ලා 

සහ අමාත�ාංශෙ� මාlඩNක Oලධා3) සඳහා 

ගා�ය සංව_ධනය හා ය�තල පහdක( වැ@ 

�¶� <3ම ස(බ)ධෙය) DÅ� වැඩ��වK 

පැවැ�nම. 1,395,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,395,000.00      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

G88422862019 10/4/2018

බස්නා6ර පළාෙ� Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන, 

මරණාධාර, dභසාධක සE� සහ පජා මlඩල 

සඳහා Cලෑෂ් ලgQ ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 999,575.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

A88452662020 10/10/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ම;)ෙJ ආරKෂාව සහ 

පහdව සදහා ඉäකර ඇ� ම; ආවරණ 

ප�සංස්කරණය <3ම.

2,000,000.00          අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 1,922,301.20      96% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N88422862021 11/1/2018

 ¦R� D�වට දෑෙ� ස.ය  වැඩසටහන යටෙ� 

බස්නා6ර පළාෙ� �6� පාස� වල අබල) � 

පාස� උපකරණ අ��වැ@යා <3ම - 01

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පළා� 

ක_මා)ත 

අධ�Kෂ 1,494,056.86      100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

G88435862022 11/5/2018

බස්නා6ර පලාෙ� ස්වයං%<යාෙ� Oරත ෙහෝ 

Oරතnමට අෙCKkත ෙතෝරාග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

rn� �ට_  ලබා ^ම

800,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 798,000.00         100% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H88431162023 11/29/2018

බස්නා6ර පළාෙ� අ© ආදාය(ලාÞ ප[� සඳහා 

Oවාස අ��වැ@යා <3මට දව�ාධාර ලබා ^ම

137,000.00             අමා.ෙ�. 97% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162024 12/6/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සදහා Oවාස අ��වැ@යා <3ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබා ^ම -11

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 609,674.40         61% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162025 12/11/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[� සඳහා Oවාස දව�ාධාර ලබා^ම - 12

700,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 658,719.60         94% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162026 12/21/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� වල bවන ත�වය නංවා1ම උෙදසා Oවාස 

අ��වැ@යා <3මට දව�ාධාර  ලබා ^ම - 13

512,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 506,463.65         99% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

H88431162027 12/27/2018

බස්නා6ර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම - 14

500,000.00             අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 290,607.52         58% I 100%

ලN� 

වOගර�න 

මැ�+මා

N83452926001 5/23/2018

ර�මලාන ඉä<3( අභ�ාස හා ප_ෙ�ෂණ 

ආයතනෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

44,860,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 44,860,000.00    100% I 100%

H87431101500 3/28/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 299,440.00         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

Oවාස ෙකොමසා�ස් 



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422801501 4/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

450,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 446,714.00         99% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

H87431101502 4/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

H87431101503 4/11/2018

�[ල��ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

380,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 379,200.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N87422801504 5/15/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 498,680.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H87431101505 5/15/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා  Oවාස ආධාර ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 249,615.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

H87431101506 5/2/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 99,485.00           99% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

N87422801507 7/26/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 34/1, 

කෘස්ව�ත, නාවාන ප�ංI  ස්වයං %<යා ලාÞ 

අg.එ�. ඉ)දාT අෙශෝකා මහ�Eයට ස්වයං 

%<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 39,059.00           98% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �[ල��ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422801509 8/10/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 

285/275/2, ඉහළ මඩ(පැ�ල, �3ගම හරහා 

ප�ංI  ස්වයං %<යා  ලාÞ එ(. අසංක ච)�මා� 

මහතාට  ස්වයං %<යා උපකරණ  ආධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 40,000.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87422801511 12/11/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

105,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 104,723.20         100% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N87431101512 10/2/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

1,235,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 1,234,854.00      100% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

N87422801513 9/12/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� නැෙගන6ර 

ක�වා�CDව, අංක : 161/� 6 ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ a.වg.එ�. T� ෙරෝෂ) මහතාට ස්වයං 

%<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 10,000.00           100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422801514 9/12/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� නැෙගන6ර 

ක�වා�CDව ප�ංI  අ© ආදාය( ලාÞ u)= <ජQ 

මහ�Eයට ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

5,000.00                 අමා.ෙ�. 0% O 0%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87431101515 10/15/2018

�[ල��ය  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 398,050.00         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

H87431101516 9/13/2018

�[ල��ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 2 අ�යර

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 199,955.00         100% I 100%

සම)ම1 

සකල23ය 

මැ�4ය

පා.ෙ� - �[ල��ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431101517 10/20/2018

�[ල��ය   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 199,025.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

H87431101518 12/12/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

77,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 76,830.00           99% I 100%

<�=� 

මංචනායක 

මැ�+මා

H87431101519 12/31/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

62,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය -                      0% O 0%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

G87422801520 12/31/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

36,125.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය -                      0% O 0%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

N87431101522 12/31/2018

�[ල��ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම - 2 අ�යර

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය -                      0% O 0%

ච)දන 

ජයෙකො@ 

මැ�+මා

H87431102500 2/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 999,497.50         100% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය

N87422802501 2/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCkත අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 498,554.78         100% I 100%

මාගQ ෙරෝස් 

පනා)R 

මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431102502 4/10/2018

කටාන  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 297,946.50         99% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

H87431102503 5/2/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 999,999.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87422802504 5/2/2018

කටාන  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

400,000.00             අමා.ෙ�. 100% H 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87431102505 5/2/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 499,844.00         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

H87431102506 6/25/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

1,200,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 1,199,496.00      100% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N87431102507 6/25/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 44, 

U�ආරHIෙJ ව�ත, ඇ�ගාල, කටාන ප�ංI අ© 

ආදාය( ලාÞ දE� සාN)ද මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 49,445.00           99% I 100%

අCDහාE 

ෙදො) රFත 

හDආරHI

ෙJ

N87431102509 9/12/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 799,979.00         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කටාන



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431102510 11/12/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 261/3, 

ජයර�න පාර, ෙගෝමස්ව�ත, �ග�ව ප�ංI අ©  

ආදාය( ලාÞ එ(.වg.එ(.  සාNෆ් මහතාට  

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 14,145.00           94% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87431102512 10/20/2018

කටාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 299,900.50         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

H87431103500 2/20/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා  Oවාස ආධාර ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 999,837.50         100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N87422803501 4/27/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල  

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

925,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

එ(.එස.්එ(. 

සකා[�ලා 

මැ�+මා

N87422803502 3/21/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං  %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 299,206.00         100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87431103503 3/21/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 499,560.00         100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87431103504 4/11/2018

�ග�ව  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 100,000.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

පා.ෙ�-�ග�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422803505 4/11/2018

�ග�ව  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං  %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

180,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 179,727.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N87422803506 4/11/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

Oරත අංක : 122/10/4, ලාසරස් පාර, 

ෙප�ය��ල, �ග�ව ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

එ(.අg.එ(. ��ෆා) මහතාට ස්වයං %<යා 

උපකරණ  ආධාර ලබා ^ම 20,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 16,288.00           81% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87431103507 8/10/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 47ඒ, �3ගම 

පාර, �ග�ව ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ එ(.එෆ.්එ(. 

අසා( මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 39,560.00           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87422803508 8/10/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 56/36/4, 

ෙපෝරෙතොට, ෙකොHIකෙp ප�ංI ස්වයං %<යා  

ලාÞ එ(.ෙK.අg. Oපාg මහ�Eයට ස්වයං 

%<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

38,655.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 38,011.00           98% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87422803509 9/12/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� �ග�ව, තලාව, 

ශා)ත /p ෙපෙදස, අංක : 96 6 ප�ංI අ© 

ආදාය( ලාÞ අෙ�ෂා ෙරොෂO පනා)R මහ�Eයට 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 20,000.00           100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87431103510 9/12/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 25/07, 

පා�මා පාර, �ග�ව ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

එ(.ඒ. ෙනෝනා රÅමා මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 39,560.00           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

G87422803512 11/19/2018

�ග�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

480,775.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 479,424.00         100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431103513 11/7/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 299,584.00         100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87431103514 12/28/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 21/15, 

තK<යා පාර, ෙපෝරෙතොට, ෙකොHIකෙp ප�ංI 

අ© ආදාය( ලාÞ ඒ.එස.්එ(. 6ෆාස් මහතාට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

G87431103515 12/31/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 56/36/04, 

තK<යා පාර, ෙකොHIකෙp ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ ෙK.ඒ. Oපාg මහ�Eයට Oවාස  ආධාර 

ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව -                      0% O 0%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87431104500 3/5/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 199,973.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N87422804501 3/5/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© 

ආදාය( ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 299,720.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87431104502 4/10/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

380,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 379,989.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

H87431104503 5/2/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 199,975.00         100% I 100%

Dෂ්ප]මාර 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ�-�ග�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422804505 5/17/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  අ© 

ආදාය( ලාÞ)  සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 100,000.00         100% I 100%

ලයන� 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87431104506 9/12/2018

E�ව)ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 199,268.00         100% I 100%

ආරHIෙJ 

ඇ)ටT 

උD� රාFත 

මැ�+මා

N87431104507 10/20/2018

E�ව)ෙගොඩ   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

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

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

S87453905500 12/31/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ 

ත�ණ ත�4ය) සඳහා �යR� DÅ�ව ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 11,300.00           23% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87452605501 2/20/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ¨�උ�ල - �3ගම 

මා_ගෙ� ෙලෝ�වාෙගොඩ ( මැ4K ෙහෝ�Q ) 

හං�ෙ� බස්නැව+(පල සංව_ධනය <3ම

150,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 123,429.00         82% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87431105502 5/8/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

550,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 549,110.00         100% I 100%

උෙ-න 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

N87422805503 4/11/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං  %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 77,380.00           97% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - E�ව)ෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431105504 4/11/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 79,670.00           100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87431105505 4/10/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  වැ�ල.ල��ල, 

ක�එ�ය ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ  ඒ.ආ_. 

ධනංජT  මහ�Eයට Oවාස ආධාර ෙලස 

අ�ගාහක �දලK ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 35,000.00           100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87431105507 5/15/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස  ආධාර ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 999,450.00         100% I 100%

කාම� 

නයනකා)ත

 ]�CD 

මැ�+මා

N87422805510 7/26/2018

�3ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

60,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N87431105512 9/12/2018

�3ගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 216, 

නා��ව, පස්යාල  ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ එ(.ඒ. 

�)ෂා අලව^)  මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 29,700.00           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87431105513 10/31/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

210,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 209,748.00         100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

S87422905514 11/7/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත .මට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා පැවැ�nම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 23,435.00           78% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ��ගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431105515 12/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වxරව, 

ෙ�ය)ෙගොඩ ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ ඒ.f. 

=�පාල මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 49,815.00           100% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N87431105516 12/27/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� වxරව, 

ෙ�ය)ෙගොඩ ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ ෙ/. 

ෙCමාවÝ  මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 49,395.00           99% I 100%

ෙකෝ<ලා 

හ_ෂc 

Uණව_ධන 

මැ�4ය

N87431105517 12/31/2018

�3ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අංක 294/එෆ,් 

දංවල, පස්යාල ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ ඒ.Y. 

.මලාවÝ  මහ�Eයට Oවාස ආධාර  ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 24,610.00           98% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

H87431106500 3/5/2018

අ�තනග�ල   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 977,063.50         98% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

N87422806501 3/5/2018

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© 

ආදාය( ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 498,127.50         100% I 100%

ස)ධ�ා 

=�ව_ධන 

මැ�4ය

H87431106502 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

N87422806503 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkක අ© 

ආදාය( ලාÞ)  සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 349,738.20         100% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - අ�තනග�ල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87422906505 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© 

ආදාය( ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා 

DÅ� වැඩ��වK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 47,900.00           96% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F87435806506 3/14/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ගාම සංව_ධන  සE� සඳහා උපකරණ ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 500,000.00         100% I 100%

ලKෂ්ම) 

Uණව_ධන 

මැ�+මා

H87431106507 4/11/2018

අ�තනග�ල   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

180,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 180,000.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

H87431106509 5/8/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 99,840.00           100% I 100%

a.b. 

ච)දෙසෝම  

සරණලා� 

මැ�+මා

N87431106510 5/17/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 27, 

�හා�ය, කළෙග@ෙහේන ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

එ�.�.ඩo. ර=කා ලල)� මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 38,800.00           97% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87422806511 9/13/2018

අ�තනග�ල  පා .ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අංක : 

480/4/ඒ, 6/රා මාවත, �හා�ය, කළෙග@ෙහේන 

ප�ංI ස්වයං %<යා ලාÞ එ(.එස.් ස3නා ෙබග( 

මහ�Eයට ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 29,850.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

G87422806512 11/13/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කහෙටෝ.ට, 

ෙනො.112 ප�ංI ස්වයං %<යාවක Oරත එ(. ආ_. 

එ(. ස�K මහතාට ස්වයං %<යා ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 50,000.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431106513 10/20/2018

අ�තනග�ල   පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

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

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

H87431106514 11/7/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 

569/52, බlඩාරනායක ෙපෙදස, �හා�ය ප�ංI 

අ© ආදාය( ලාÞ එ(.ආ_.එ). Oස්රා) මහතාට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 9,900.00             99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

S87422907500 5/15/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා  ස්වයං %<යාවK ෙලස .=+� මd) 

ෙබෝá3ම ��බඳව ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 49,935.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422807501 6/13/2018

ග(පහ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 98,338.00           98% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H87431107502 6/13/2018

ග(පහ  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 199,410.00         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

S87422907505 9/13/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරnමට අෙCKkත අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 49,950.00           100% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87431107506 10/20/2018

ග(පහ  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 149,969.00         100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - අ�තනග�ල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87422807507 10/20/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 49,904.00           100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

F87422807509 12/17/2018

ග(පහ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 232, 

අකර.ට, ග(පහ ප�ංI ස්වංය %<යාවත Oරත 

f.අg.ආ_. ප�ර�න මහතාට ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

27,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 27,000.00           100% I 100%

dO� 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87431108500 3/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස  ආධාර  ෙලස අ�ගාහක �ද�  ලබා 

^ම

400,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H87431108501 4/11/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

120,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 119,925.00         100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N87422808502 4/11/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං  %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,850.94           100% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N87422808503 5/2/2018

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 149,246.00         99% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87422808504 5/8/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

900,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 900,000.00         100% I 100%

ෙම�� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ජා ඇල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87422908505 7/4/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 198,400.00         99% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

N87431108507 8/7/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 499,980.00         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

N87422808508 8/7/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 500,000.00         100% I 100%

Y.ඒ.f.b.අg

. hර)ත 

මැ�+මා

N87422808509 8/7/2018

ත�ණ පජාව නnන තාKෂණයට Å� කර1ම 

අර�� කරෙගන ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ජාඇල, උ+� බටගම =යවෙසේනා රජෙ� 

Nයාප�ංI ප�ගණක හා ව© කා_Eක DÅ� 

පාසලට  උපකරණ ලබා ^ම 250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 250,000.00         100% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87435808510 9/5/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ජාඇල, 

Ø_R ෙපෙදෙසේ �6� Ø_R ගාම සංව_ධන 

සE�යට උපකරණ ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422808511 9/12/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ජාඇල, 

ද©ග(ෙතො�පල, අංක : 449 6 ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ b.ච)දකා)� ස්ව_ණලතා මහ�Eයට 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 19,825.00           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87431108512 11/8/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,680.00         100% I 100%

ආරHIෙJ  

ෙදො) 

Oෙරෝෂ් 

ජයව_ධන 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ජා ඇල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87431108513 12/21/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

140,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 140,000.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

G87431108514 12/31/2018

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

N87422809500 7/3/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං  %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 598,807.00         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H87431109501 10/16/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම ( නාම ෙ�ඛණය 

අ�ණා ඇත )

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,500.00           100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

S87422909502 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය(  ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 199,824.00         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

F87435809503 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ගාම 

සංව_ධන  සE� සඳහා  උපකරණ ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 199,064.10         100% I 100%

ෙඩෝ�ට) 

ජානක 

2�යබlඩාර

 මැ�+මා

H87431109505 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

 

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 43,718.00           97% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422809506 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වංය %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 499,984.00         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

S87422909507 8/17/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය(  

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

105,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 104,997.59         100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N87422809508 10/19/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

391,588.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 391,588.00         100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87431109509 3/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ෙලස අ�ගාහක �ද� ලබා 

^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00         100% I 100%

අ+ෙකෝරල

ෙJ Oෙරෝෂා 

මැ�4ය

H87431109510 4/10/2018

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

180,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 179,400.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87422809511 4/10/2018

ව�තල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ  ආධාර 

ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 97% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87431109512 5/17/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක 720/6, 

�ග�ව පාර, මාෙබෝල, ව�තල ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ =�� ෆ3දා මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 29,760.00           99% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ව�තල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431109513 6/13/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  අංක : 76/12ඊ, 

ෙතො�පල පාර, වැNසර, රාගම ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ එ(.f. +ෂා� මංvලා මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 19,200.00           96% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87422809514 10/19/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

69,815.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 69,815.00           100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

G87422809515 10/19/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

67,600.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 67,600.00           100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87431109516 9/13/2018

ව�තල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 794/1, 

�ග�ව  පාර, මාෙබෝල, ව�තල  ප�ංI අ© 

ආදාය( ලාÞ  එ(.ඒ.එ(. රස්ලා) මහතාට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 25,000.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

S87422909517 10/4/2018

ව�තල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg)ෙJ 

bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා ස්වයං %<යා 

DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,986.22           100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

N87422809520 12/5/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවක 

Oරත රාගම, වැNසර, ෙතො�පල පාර, අංක : 96/2 

 ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ �. අචලා ඇස්ත_ TNකා 

ඇ)තT  මහ�Eයට ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම 37,595.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 37,595.00           100% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87422809522 12/11/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

Oරත  රාගම, වැNසර, ශා)ත <ජQ මාවත, 3 

වැO ප�මග, අංක : 45/5 6 ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ ෙK.එ(.එ�. ජයාO =�වා මහ�Eයට 

ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම 3,402.00                 අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 2,990.00             88% I 100%

=�කම� 

jNkය) ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422809523 12/18/2018

ව�තල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

93,012.46               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 93,012.46           100% I 100%

ර)^_  

ෙරො`ෙගෝ 

මැ�+මා

H87431110500 4/11/2018

මහර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

180,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 138,022.00         77% I 100%

එස.්Y.එස.් 

ම6)ද වංශ 

ජය=ංහ 

මැ�+මා

N87422810501 5/15/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( ලාÞ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ  ආධාර 

ලබා ^ම

600,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 590,135.00         98% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N87431110502 5/15/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 645,747.00         92% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

S87453910503 5/15/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ත�ණ පජාවෙJ  

වෘ�Ýය හැ<යාව) ව_ධන <3ම අර�� 

කරෙගන ඔ[) සඳහා �යR� DÅ�  වැඩසටහ) 

පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 67,800.00           68% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

S87422910504 5/15/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� 

වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 98,740.00           99% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N87422810505 5/11/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkකත අ© ආදාය( 

ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

375,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422810506 6/13/2018

මහර  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

200,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 158,202.50         79% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

H87431110507 6/13/2018

මහර  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

300,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 286,800.00         96% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N87422810508 7/5/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 696,722.20         100% I 100%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

N87431110509 7/5/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                      0% B 35%

ඉ)�ක 

මBෂ 

බlඩාර 

ප�ලාවල 

කD�පස්ස 

මැ�+මා

N87422810510 8/23/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

223,738.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 134,079.00         60% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422810511 9/12/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 1. කඩවත, 

=(ෙපෝOයාව�ත, ශා)ත ඇ)ඩෘ මාවත, අංක : 

10/2/�1 6 ප�ංI පැ�මා ක�ආරHI මහ�Eය , 

2. කඩවත, =(ෙපෝOයාව�ත, අංක : 9/7 6 

ප�ංI f. ධ(Eකා ර�නායක මහ�Eය හා 3. 

උඩ+�����ය, වරපලාන, අංක : 23/1 6 ප�ංI 
60,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 59,535.00           99% I 100%

iනා� 

dෙ-ශ් 

මෙහේ)ද 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422810512 9/5/2018

මහර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවක 

Oරත  කඩවත, ඇ�ෙදOය, ෙපර�ණ මාවත, 

අංක : 36/7/14 6 ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ ඒ.ඒ. 

�ය�N මහ�Eයට ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම 40,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 39,890.00           100% I 100%

ප^C ච)දන 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431110513 10/20/2018

මහර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,720.00           100% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

N87435810514 10/29/2018

මහර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ව�තල, 

එෙpර��ල, R�ගැ�� මාවත, ෙනො.332/� 

අKබා_ ට[) එKස�  ගාම සංව_ධන සE�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා^ම

38,000.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 37,490.00           99% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

H87431111500 2/20/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 999,871.00         100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N87422811501 2/20/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වංය %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය(  ලාÞ 

කා)තාව) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර 

ලබා ^ම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 188,995.00         94% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

N87422811502 3/5/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 446,400.00         89% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

H87431111503 4/10/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

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

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87422811504 6/13/2018

ෙදො(ෙC   පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© 

ආදාය( ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 176,300.00         88% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙදො(ෙC



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431111505 6/13/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 399,280.00         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N87452411509 10/23/2018

ෙදො(ෙC  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� පහල මා��ගම 

කෑරගල මාවෙ� ජලය බැසයාම සඳහා පැ�කා� 

ඉ�<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

මා_ග 

සංව_ධන 

අ කා�ය 0% O 0%

dසාර �නා� 

=�වා 

මැ�+මා

H87431111510 12/27/2018

ෙදො(ෙC පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

55,331.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 55,296.00           100% I 100%

රn)ද පසා- 

ෙපෙ_රා 

.ෙ/ෙසේකර 

මැ�+මා

H87431112500 4/10/2018

¦යගම  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 99,490.00           99% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

S87422912501 5/15/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත  අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 48,550.00           97% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87431112502 5/17/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 464/3, 

උල6�වල, ම�වාන ප�ංI අ© ආදාය( ලාÞ 

උෙවgස් අහමp තgබා මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 29,906.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87422812503 6/13/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 398,200.00         100% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431112504 9/13/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 447/�, 

උල6�වල, ම�වාන ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ =�� dෙලgහා මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 23,621.00           94% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

N87431112505 9/13/2018

¦යගම  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 48, 

ප^පගම, ව�ගම, ම�වාන  ප�ංI අ© ආදාය( 

ලාÞ  එ(. න�ෂාp මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 23,621.00           94% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

S87422912506 9/13/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලා 

පැවැ�nම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 58,200.00           97% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

G87422812507 11/7/2018

¦යගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක : 26, 

රKෂපාන, ම�වාන ප�ංI අ©  ආදාය( ලාÞ 

එ(.ඒ.එ(. සා�K මහතාට ස්වයං %<යා 

උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 30,000.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H87431112508 12/20/2018

¦යගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 49,059.00           98% I 100%

Uණ=� 

ජයනා� 

මැ�+මා

N87422813500 2/20/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරnමට අෙCKkත අ© ආදාය( ලාÞ) 

සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 188,396.00         94% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87431113501 4/10/2018

කැළ4ය  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 249,331.00         100% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422813502 4/10/2018

කැළ4ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ  ආධාර 

ලබා ^ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 127,882.00         98% I 100%

ආ_.ඒ. 

අෙසෝක 

සDම� 

ර)වල  

මැ�+මා

N87431113503 5/15/2018

කැළ4ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 98,230.00           98% I 100%

අ��-ධ 

ෙ�ක(ෙJ 

මැ�+මා

N87431113506 9/13/2018

කැළ4ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අංක : 723/4, 

කා)� මාවත, Å���ය, ව�තල  ප�ංI අ© 

ආදාය( ලාÞ ඒ.එ(. අF�) මහතාට  Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 29,850.00           100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

G87422813507 10/20/2018

කැළ4ය  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය( 

ලාÞ) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ආධාර ලබා 

^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ4ය 394,274.00         99% I 100%

ලල)ත 

Uණෙසේකර 

මැ�+මා

G87422821500 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 600,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

H87431121501 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම 

 

 

 700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 699,160.60         100% I 100%

ග�  න[ස_ 

ෆ[= 

මැ�+මා

H87431121504 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 999,491.00         100% I 100%

ග� අoR� 

ජoබා_ 

ෙමොහමp 

ෆාgස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොළඹ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422821506 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං %<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,497,631.33      100% I 100%

ග� 

එ(.එස.්එ(.

ෆgêස් 

මැ�+මා

H87431121507 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

900,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 899,429.07         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

F87422821508 3/12/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං %<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා�ම. 1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 999,017.73         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

+වා) 

ආE� 

ෙමොෙහොමp 

අKර( 

F87422821509 3/19/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87422821511 4/27/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 496,700.00         99% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N87422821512 6/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං�<යා උපකරණ ලබා�ම 485,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 484,886.36         100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

N87422821513 7/3/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 999,602.77         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

�ශා)ත 

ෙයෝගදාස් 

පංචර�න( 

රා( මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87422821516 7/19/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCK ත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87431121517 7/19/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

355,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 354,237.07         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

G87422821518 7/19/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාවක 

O¶+ ෙහෝ Oරත nමට අෙCK ත අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය 

නංවාNම උෙදසා ෙතෝරා ග� D-ගලය] ෙහෝ 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස v< 

මහන මැkමK/මැk( ලබා�ම
45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 44,995.05           100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87422821519 8/20/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00         100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87422822500 4/26/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
115,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 115,000.00         100% I 100%

ග� 

ෙමොෙහොමp 

අ_ෂාp 

Oසා(f) 

මැ�+මා

H87431122501 6/11/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 49,997.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H87431122502 11/5/2018

ෙකොෙලො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

675,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 675,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422822503 7/3/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 95,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 94,710.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87435822504 7/3/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

504/A බැලගම ගාම සංව_ධන සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 20,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87422822505 12/5/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස සාමාන� මහන මැk) ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 100,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

H87431122506 7/3/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 49,680.00           99% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87422822507 7/3/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 260,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 260,000.00         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N87431122508 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම (=ෙම)�)

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 199,280.00         100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87431122509 10/16/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම (ඇස්බැස්ෙටෝස් kQ)

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 99,450.00           99% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87422822510 10/19/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 88,500.00           98% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87422822511 10/19/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 740,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 739,556.00         100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

H87431122512 10/19/2018

ෙකොෙළො)නාව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

 35,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87422823501 6/8/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCK ත අ© ආදය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 150,000.00         100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87422923503 8/10/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත D-ගලය) සඳහා ස්වයං%<යා 

පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස êපලාවන� 

පාඨමාලාවK පැවැ�.ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 100,000.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

S87422923504 11/21/2018

පාස� අධ�ාපනෙය) ඉව�[ D-ගලය)ෙJ 

වෘ��මය ]සලතාවය) ඉහළ නැං.ම සඳහා 

ජයව_ධනDර අධ�ාපන කලාපය +ළ ෙනො. ම� 

අධ�ාපනය සඳහා êපලාවන� පාඨමාලාවK 

පැවැ�.ම 75,000.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Kෂ 75,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

G87422823505 12/26/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 43,450.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 43,450.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙකොෙළො)නාව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87422823507 10/19/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා 

ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 60,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87422823508 10/19/2018

i ජයව_ධනDර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 353, 

නානායKකාර මාවත ඔෙoෙසේකරDර, රාජ¨�ය 6 

ප�ංI ස්වයං%<යා අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ 

ෙK.ඒ.රංF� මහතාෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස පාපැ�යK 

ලබා�ම
10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 10,000.00           100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

H87431124500 3/12/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F87422824501 8/29/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං %<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
485,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H87452324502 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මාලෙo 

ෙගොඩැ�ලව�ත පාෙ_ dස)ත මහතාෙJ Oවස 

අසN) යන ෙපොR පාර ෙකො)<Q <�ම

375,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 372,725.00         99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87435824503 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

වැN.ට මහෙදOය ගාම සංව_ධන සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල -                      0% A 10%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H87431124504 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ට Oවාස ආධාර ලබා�ම

340,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 339,985.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422824505 8/17/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං %<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

H87452624506 4/2/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

බස්රථ නැව+(පලව� සඳහා බස් මÙ ආවරණ 

02K ඉ�<�ම

350,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 345,965.00         99% I 100%

ග� මංvල 

w-ධදාස 

මැ�+මා

N87422824507 6/11/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCK ත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 260,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 259,776.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87422824509 7/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස v< මහන මැkමK ලබා�ම 35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 35,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

H87431124510 7/3/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,760.00           99% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87431124511 7/23/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ට Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,475.00           99% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87422824512 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

ක©ෙවල,ෙකොරෙතොට, +) අදෙහේන, අංක 650/1 

6 ප�ංI ස්වයං%<යා අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ 

ඩo.දනංජය මහ�මයාෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ෙකොlඩ 

කැ�ෙ( උපකරණ 
30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 30,000.00           100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422824513 12/19/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ක©ෙවල,.හාර 

මාවත, අංක 436/2 6 ප�ංI ස්වයං%<යා 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ H.D. කම�=� යන 

අයෙJ  Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා 

ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම
34,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 34,000.00           100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87422924514 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස 

ස්වයං%<යා පාඨමාලා 

පැවැ�nම
150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 141,575.00         94% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87422824515 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං %<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 199,932.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87422924516 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස 

ස්වයං%<යා පාඨමාලා පැවැ�nම 486,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 453,477.31         93% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87431124517 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාලෙo, 

ඉd�Dර, 13 වන ප�මග ෙනො 265 6 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ එ).ෙK.f.�.]මා� මහ�EයෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම 75,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87431124518 9/27/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාලෙo, 

ඉd�Dර,15 වන ප�මෙJ අංක 226/E 6 ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ ච)�මා ෙහේර� මහ�EයෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 74,960.00           100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87431124519 7/31/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

ක©ෙවල,ෙහේවාගම, අංක 230 6 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ෙK.එස.්මංගNකා මහ�EයෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 74,970.00           100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422824520 8/1/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස කඩදා= Oෂ්පාදනයට අදාලව =N)ඩ_ 

මැkමK ලබා ගැOමට දායක�වය ලබා�ම
300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 300,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N87422824521 8/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 24,500.00           98% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87435824522 8/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

��ෙතQ�ෙගොඩ ගාම සංව_ධන සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,820.00           100% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87422824523 9/14/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග�  

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 99,535.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

N87435824524 10/1/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

බ�තර��ල .කම=ංහDර dච�ත ගාම සංව_ධන 

සE�ය සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 97,500.00           98% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

G87435824525 10/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

කලපා�වාව ගාම සංව_ධන සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 39,980.00           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H87431124526 10/5/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 651/6, 

ෙද�ගහ කමත පාර +)හදෙහේන ෙකොරෙතොට 

ක©ෙවල 6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ බලාD ව©ෙJ 

ච)�මා uයං¨කා ෙම)@ස් යන අයට Oවාස 

ආධාර ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 49,450.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87423824527 10/29/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙහෝක)දර 

ද]ණ, තලව+ෙගොඩ පාර, අංක 242/ඒ 

N�නෙය6 Nයාප�ංI =මාස6ත ෙහෝක)දර 

ද]ණ පග� සකd�ව( හා ණය ග�ෙද� 

ස�පකාර සE�යට උපකරණ ලබා�ම 20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 19,668.00           98% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

S87422925500 3/12/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං%<යාවක 

O¶+ ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා 

පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස êපලාවන� 

පාඨමාලාවK පැවැ�nම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 150,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

G87422825501 3/12/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස êපලාවන� උපකරණ 

ලබා�ම.
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 197,950.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431125502 3/19/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,288.80         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

H87431125503 4/2/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 999,320.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

N87422825505 4/2/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 499,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොpO 

ෙපේස_ 

මැ�+මා

H87431125506 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

900,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87452625507 9/15/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

බස්රථ නැව+(පලව� සඳහා බස් මÙ ආවරණ 

ඉ�<�ම

171,828.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 171,828.00         100% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N87422825508 4/18/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 498,080.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

H87431125509 5/16/2018

මහරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 98,654.00           99% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

N87422825510 6/8/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙකොQටාව 

නැෙගන6ර අංක 1027/3 6 ප�ංI ස්වයං%<යා 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ ඊ.රංF� ධ_ම=� 

ෙපෙ_රා මහතාෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම
20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 20,000.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87422825511 6/8/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  1029/8/2 

Nයනෙගොඩ පාර ක�]�)ද ප�ංI 6 ප�ංI 

ස්වයං%<යා අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ ෙහේෂා) 

අ.ශ්ක පනා)R මහතාෙJ Fවන ත�වය 

නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම
50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 50,000.00           100% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87422825512 7/3/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 115,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 115,000.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87431125514 9/13/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 98,911.00           99% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87422825515 10/19/2018

මහරගම පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 90,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 90,000.00           100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87422825516 12/21/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 56, ෙවල 

පාර, ප�රෙගොඩ , මහරගම දරණ N�නෙ� ප�ංI 

ස්වයං%<යා අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ ධර4 

Oසංසලා යන අයෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස  v< මහන 

මැkමK ලබා�ම
40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 34,500.00           86% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

උපාN 

ෙකො@කාර 

මැ�+මා

G87422825517 12/21/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස v< මැk) 

ලබා�ම 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87422825518 12/27/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස මැk)  ලබා�ම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 138,000.00         92% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422826500 3/19/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 100,000.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

F87422826501 3/19/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 96,030.00           96% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87422826502 5/14/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ  Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 99,999.00           100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431126503 7/3/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

360,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 359,310.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87422826504 7/3/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 45,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87422826506 7/19/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�. 84% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87431126507 8/10/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 99,640.00           100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422826508 8/10/2018

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 225,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 223,840.00         99% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422826509 8/16/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 94,113.16           94% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

F87422826510 8/20/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 65,000.00           100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

පා.ෙ� - ර�මලාන



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431126512 12/28/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

37,800.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 36,900.00           98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

S87431126513 12/28/2018

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

54,400.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 54,040.00           99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87422827500 5/17/2018

ෙද6වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 100,000.00         100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

N87422827501 8/10/2018

ෙද6වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙද6වල 100,000.00         100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87431128500 3/12/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

1,200,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 1,199,975.00      100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87452228501 12/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමොර�ව ඉහළ 

ඉäබැ-ද ව�පණ( අංක 98 =ට 92 දKවා 

ෙපේමච)ද =�වා මහතාෙJ Oවස අසN) ඇ� 

බෑ[( ස6ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

236,562.50             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 236,562.50         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

F87422828502 3/12/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
900,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 900,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431128503 3/19/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 149,988.98         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H87431128504 4/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම.

 

 1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 998,220.00         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

N87422828505 4/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 1,000,000.00      100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

N87435828506 4/18/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� 

Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ 

ලබා�ම

210,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 209,430.00         100% I 100%

ග� අම� 

=ංහාර 

=�වා 

මැ�+මා

H87431128507 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 699,605.00         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N87422828508 5/14/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ  Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 399,664.18         100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

H87431128509 7/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,975.62           100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422828510 7/3/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,487.00           99% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H87431128511 8/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 74,630.00           100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87431128512 8/20/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,360.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

H87431128513 9/20/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

270,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 269,205.00         100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

G87422828514 9/20/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87431128515 10/16/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම 

(=ෙම)�)

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 199,995.00         100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

N87431128516 10/16/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම 

(ඇස්බැස්ෙටෝස් kQ)

125,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 124,200.00         99% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87422828517 10/19/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 135,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 135,000.00         100% I 100%

ග� d=� 

<ෙඳ���ය 

මැ�+මා

H87431128518 10/30/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ම�ෂා 

]මාරණ+ංග

 මැ�4ය

N87422828519 12/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක B 2/2 , 

ස¶�Dර, අÈලාන, ෙමොර�ව ප�ංI ස්වයං%<යා 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ s.ඒ.මâරං¨ ��ස් 

යන අයෙJ Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා 

ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස  මහන මැk) 

ලබා�ම
24,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 23,359.20           97% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87422828520 12/10/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 05,Âවර 

Oවාස,අÈලාන,ෙමොර�ව ප�ංI ස්වයං%<යා 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ එH.එස.්ජය)� 

පනා)R යන අයෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස  මහන මැk) 

ලබා�ම
24,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 23,359.20           97% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87422828521 12/21/2018

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම 113,437.50             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 113,200.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

ෙමො�ස් 

.ෙ/ර�න 

මැ�+මා

H87431129500 3/14/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 299,971.30         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

F87422829501 3/14/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං %<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 283,027.69         94% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙමොර�ව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431129509 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 799,920.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87422829510 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග�  

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 493,849.90         99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87435829511 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI වෑවල 

බට6ර ගාම සංව_ධන  සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 29,370.00           98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87435829512 5/10/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

හ��ට ගාම සංව_ධන  සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 29,310.00           98% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

හ�=ංහ 

හ�ස්චනද ද 

ෙකොස්තා 

මැ�+මා

N87422829514 5/17/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 153/2/D පාස� 

මාවත,හ��ට,ෙපො�ගස්ඕ.ට ප�ංI ස්වයං%<යා 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ �.O පනා)R 

මහ�EයෙJ Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා 

ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම
40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 36,000.00           90% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H87431129516 5/17/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 63,963.00           98% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N87422929517 7/3/2018

ෙබොරලැස්ග�ව නගර සභා පෙ-ශෙ� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ කා)තාව) සඳහා 

ස්වයං %<යා පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස 

අ�ක( O_මාණ පාඨමාලාවK පැවැ�nම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 50,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431129518 7/3/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

460,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 459,954.00         100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87431129519 6/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 298,960.00         100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N87431129520 7/19/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,118.00           99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87431129521 7/31/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 1,498,254.00      100% I 100%

ග�  dO� 

ජයE4 

මැ�+මා

N87431129522 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 299,299.00         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N87422829523 8/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 50,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H87431129525 9/20/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 30,000.00           100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87435829526 10/29/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

O[)ගම ගාම සංව_ධන සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම

70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 67,150.00           96% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87431129527 11/1/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 49,920.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87431129529 11/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

425,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 423,680.00         100% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422829530 11/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං %<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
425,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 400,399.89         94% I 100%

ග� +ෂාර 

වFර 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422829531 12/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙනො 2/3 

ග�වලල)ද, ම]�Rව , ��ය)දල ප�ංI 

ස්වයං%<යා අෙCK ත අ© ආදාය(ලාÖ 

ෙසෝම=� පනා)R යන අයෙJ Fවන ත�වය 

නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම
15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 15,000.00           100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

H87431129532 12/21/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 99,520.00           100% I 100%

ග� 

ලKෂ්ම) 

ODණආරHI

 මැ�+මා

S87422930500 3/12/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා පව_ධන වැඩසටහනK ෙලස 

êපලාවන� පාඨමාලාවK පැවැ�nම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 150,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422930501 3/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා පව_ධන වැඩසටහ) ෙලස ස්වයං 

%<යා වැඩ�� පැවැ�nම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 200,000.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

N87422830502 3/19/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 250,000.00         100% I 100%

ග� ජනක 

වැNව�ත 

මැ�+මා

H87431130503 5/15/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 34,872.50           100% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N87422830504 5/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 398,475.00         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

H87431130505 5/8/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 399,535.00         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

N87422830506 6/11/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCK ත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H87431130507 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

240,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 238,561.00         99% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422830508 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස v< මහන මැkමK ලබා�ම 35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 35,000.00           100% I 100%

ග� ෙරොජ_ 

ෙසෙන.ර�

න මැ�+මා

N87431130509 7/3/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 56,000.00           22% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87453930511 7/30/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය( 

ලාÞ D-ගලg) සඳහා �යR� DÅ�ව ලබා ^ම 

 

170,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 22,600.00           13% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87422830512 8/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 30,000.00           100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

G87422830513 10/5/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස මහන මැk) ලබා�ම. 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 181,125.00         91% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452230514 9/20/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ��පන උ+ර 

නාගස්ව�ත ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 261,815.50         87% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

H87431130515 10/5/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම 

(Oවාස ආධාරලාÖයාෙJ .ස්තරය අ�ණා ඇත)

10,000.00               අමා.ෙ�. 96% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහෝමාගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87422830516 10/16/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත nමට 

අෙCKkත අ© ආදාය( D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 25,000.00           100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

H87431130517 11/1/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,148.70           98% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H87431130520 12/6/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 523/60/26, 

ම6)ද මාවත, ]�Rව�ත, ��පන උ+ර, 

ෙහෝමාගම ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ 

@.�.එ�.ඒ.Uණෙසේකර යන අයෙJ Fවන ත�වය 

නංවාNම උෙදසා Oවාස ආධාර ලබා�ම 10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 9,637.00             96% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

G87422830521 12/6/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 244/A,ගල.ල 

පාර, ෙහෝමාගම ප�ංI ස්වයං%<යා අෙCKkත 

අ© ආදාය(ලාÞ එ(.Uණ=� මහතාෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 12,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 12,000.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H87431130522 11/1/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 237/6/6 , 

dග� මාවත, ෙලනගල, දැ@ග�ව ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÖ O�Ec ෙ_�කා අමර=ංහ යන 

අයෙJ Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා Oවාස 

ආධාර ලබා�ම 15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 14,455.50           96% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

H87431130523 11/1/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 207/B/46, 

පාස� මාවත, ෙවOවැ�ෙකොළ , ෙපො�ගස්ඕ.ට 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ ඒ.f.රංජT යන අයෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම 10,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 9,637.00             96% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87422830524 11/29/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත�වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 575,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 571,641.25         99% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431130525 12/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

30,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 30,498.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87422830526 12/10/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙනො 64, 

=යඹලාෙගොඩ, ෙපො�ගස්ඕ.ට ප�ංI ස්වයං%<යා 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ අෙනෝමා ]මා� 

රාජපKෂ යන අයෙJ Fවන ත�වය නංවාNම 

උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස v< මහන 

මැk) 
36,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 36,225.00           99% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87431130527 12/14/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 149,995.00         100% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87431130528 12/18/2018

ෙහෝමාගම  පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,998.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87422831503 6/11/2018

=තාවක පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCK ත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H87431131504 6/11/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H87431131505 7/23/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ට Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 99,286.40           99% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

පා.ෙ� - හංවැ�ල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431131506 8/20/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

 

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 699,962.30         100% I 100%

ග� ෙලනාp 

ක�ණාර�න

 මැ�+මා

N87422831507 8/10/2018

=තාවක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 475,000.00         95% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87431131508 12/12/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

1,650,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 1,648,180.00      100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

F87422831509 9/3/2018

=තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං %<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                      0% O 0%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

F87422832500 3/19/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 100,000.00         100% I 100%

ග� 

Oශා)ත i 

ව_ණ=ංහ 

මැ�+මා

H87431132501 12/26/2018

�8�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

625,700.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 625,644.20         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

F87435832502 3/19/2018

�8�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

නැ/පාමංකඩ ගාම සංව_ධන සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 74,293.86           99% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422832503 3/19/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 80,000.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87422832504 12/26/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ©ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 174,400.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 174,397.50         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87422832505 6/8/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට අෙCKkත අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන ත�වය 

නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා�ම 40,000.00               අමා.ෙ�. 92% I 100%

ග� dO� 

වටගල 

මැ�+මා

N87422832506 6/1/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� <�ළ 

පෙ-ශෙ�  ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත 

.මට අෙCK ත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ 

Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 150,000.00         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87435832511 8/20/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� නැෙගන6ර 

ෙකොළඹ Nයාප�ංI ගාම සංව_ධන සE� සඳහා 

උපකරණ ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 299,333.42         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87422832512 12/31/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� <�ළ 

පෙ-ශෙ� ෙතෝරා ග� ස්වයං%<යාවක O¶+ 

ෙහෝ Oරතnමට අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ 

D-ගලය)ෙJ Fවන ත�වය නංවාNම උෙදසා 

ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම
113,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 113,500.00         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87422832513 8/10/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 1,100,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 1,098,464.99      100% I 100%

ග� iනා� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - �Ã�ගස්යාය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431132515 8/16/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 49,020.00           98% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87431132516 12/26/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

291,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 290,811.44         100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87422832517 9/12/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 540,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 526,320.00         97% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

N87435832518 9/12/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�  Nයාප�ංI 

ෙකොළඹ 08, =ව1Dර, අංක 260/18, උ+� 

ෙබො��ල ගාම සංව_ධන සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 99,793.04           100% I 100%

ග� ජය)ත 

ද =�වා 

මැ�+මා

G87435832519 10/16/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ධ_මාරාමDර ගාම සංව_ධන සE�යට උපකරණ 

ලබා�ම

24,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 24,000.00           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87422832520 12/5/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
900,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 900,000.00         100% I 100%

ග� 

එස.්]හවරද

) මැ�+මා

S87422832521 12/26/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 31,550.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 31,100.00           99% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422832522 12/31/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 19,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 18,500.00           97% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

G87422832523 12/31/2018

�Ã�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 23,700.00           95% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

H87431132524 12/31/2018

�8�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

අ© ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

26,400.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 26,310.13           100% I 100%

ග� අ�රාධ 

.මලර�න 

මැ�+මා

N87422833500 5/8/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත.මට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 196,880.00         98% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

H87431133501 5/8/2018

පාRKක පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 199,962.45         100% I 100%

ග� මංv i 

අරංගල 

මැ�+මා

H87452333502 5/14/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� උJග�ල 

ෙකොස්ෙහේන ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� මෙහේෂ් 

අ�ෙ(දා 

මැ�+මා

N87431133503 6/11/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 99,899.75           100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

පා.ෙ�-පාRKක



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422833504 6/11/2018

පාRKක පා.ෙ� .ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරත .මට 

අෙCK ත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 95,395.00           95% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)r 

සර� 

ප�රණ 

මැ�+මා

H87431133506 10/5/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මාR�වාව ෙසෝÖත 

නා6E ග(මානෙ� ෙතෝරා ග� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සඳහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 299,440.20         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87422833507 12/10/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 395/C, 

හgෙලව� පාර, ගලෙගදර, පාRKක ප�ංI 

ස්වයං%<යා අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ 

එ(.ඒ.dරංජ) .කම uයද_ශන යන අයෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස තණෙකොළ කපන මැkමK 
15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 15,000.00           100% I 100%

ග� ගාEc 

�ලක=� 

මැ�+මා

N87431133508 12/14/2018

පාRKක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම -

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 299,864.90         100% I 100%

ග� පළා� 

සභා ම)* 

dE� 

.ජය�4 ද 

ෙසොgසා

H87452341501 3/7/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පානRර 

]�CD��ල පරං¨යාව�ත ෙපොR අ+� මා_ගෙ� 

අංක 136/1/c Oවෙසේ ඉ���ට =ට ඉ��යට 

සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 200,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87452341502 8/2/2018

පානRර Cරා .ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වා-Rව ද]ණ 

ත���ෙ� දළදාව�ත ෙපොR මා_ගෙ� දළදාව�ත 

ෙපෙදස සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 150,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

G87422841504 3/7/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

සඳහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 299,745.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431141505 5/21/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම.

110,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 107,060.00         97% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87431141507 4/10/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ෙගොඩනැංnමට අවශ� Oවාස 

දව�ාධාර ලබා^ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 1,499,337.00      100% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

G87422841508 4/10/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා 

ස්වයං %<යාවල Oරතnම සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 457,375.00         91% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

H87452441509 8/2/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පානRර 6� .මන, 

බෙQල)ද පාෙ_ 6� .මන ෙපොR අ+� මා_ගෙ� 

කා� ප-ධ�ය සංව_ධනය <�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 150,000.00         100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87431141510 7/18/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

F87435841511 6/13/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

න���ව jනැ)ස් ව�ත ගාම සංව_ධන සE�ය 

සදහා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 24,637.53           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87422841512 6/13/2018

පානRර පා.ෙ� ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ  bවන ත�වය නංවා1ම සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 89,200.00           89% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422841513 6/19/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත�වය ඉහල නැං.ම 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 347,240.00         99% I 100%

T� dෙ)ත 

ලා� 

පනා)R 

මැ�+මා

N87422841514 6/25/2018

පානRර  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත�වය නංවාNම සදහා 

ස්වයං%<යා ආධාර ලබා �ම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 48,135.00           96% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

S87422841515 10/11/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ bවන ත�වය නගා =�.ම 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 147,275.00         98% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

N87431141517 8/2/2018

පානRර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලgනෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 97,730.00           98% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87452341518 8/2/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 6රණ 

.හාරස්ථානය ��පස �6� Y.ෙK.අF� ]මාර 

මහතාෙJ Oවස �6� ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

275,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 275,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

F87431141522 8/15/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 98,560.00           99% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N87431141523 9/27/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

121,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87435841524 10/11/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

ක�දෑවල නැෙගන6ර ගාම සංව_ධන සE�යට 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 99,230.65           99% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F87422841525 11/28/2018

පානRර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 19,450.00           97% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87452342500 3/5/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙමොෙරො)+©ව 

ද]ණ ච(NDර 1වන ප�මග තාර දමා සංව_ධනය 

<3ම.

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 299,752.00         100% I 100%

ගමෙJ 

Oහා� 

ෙපේමශා)ත 

මැ�+මා

H87431142501 3/5/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ට Oවාස ආධාර ලබා^ම.

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 699,200.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

G87422842503 5/17/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

5,000.00                 අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 5,000.00             100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87431142504 5/17/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

160,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 160,000.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87452342506 10/3/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 732 ඈතගම 

නැෙගන6ර ගාම Oලධා� වසෙ( පධාන මා_ගෙ� 

කැඳ කඩය අස�) ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

519,856.46             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 511,454.00         98% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87452342507 9/14/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 729� නාෙගොඩ 

බට6ර ගා.O.වසෙ( STF Oවාස වලට යන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

337,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H87431142508 6/22/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,700.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

N87422842509 6/22/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාවක 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා 

�ම

 150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 147,100.00         98% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

N87431142511 7/2/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 149,960.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87431142512 7/2/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 39,560.00           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87431142515 7/31/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 40,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87431142516 8/3/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 149,960.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක�තර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422842517 8/21/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ක�තර කළ��ල 

�QටOය අසල ස්වයං%<යාවක Oයැෙලන රංF� 

]ෙ_ වOගර�න මහතාට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 30,000.00           100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

H87431142519 12/31/2018

ක�තර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

143,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 143,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

H87431143500 3/14/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අංක 30/05, 

එස.් ම6)ද මාවත, ඌරක©ව, අ�ෙබෝ��ල 

ප�ංI ෙK. �ලවÝ යන අයට Oවාස ආධාර 

ලබා^ම.

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 74,920.00           100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S87422843501 10/11/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ bවන ත�වය නගා =�.ම 

සදහා  ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 348,925.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H87431143502 6/19/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ Oවාස සංව_ධනය සදහා 

දව�ාධාර ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 149,575.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

S87422943504 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) 

සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� පාඨමාලාK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87422943506 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ ආ_ýකය නංවාNම සදහා 

ස්වයං%<යා ආධාර ලබා�ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 14,380.00           96% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452343507 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොතලාවල 

වැව පාෙ_ 5ෙවO ප�මග ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 400,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87452343508 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙකොතලාවල 

නා ෙසවන 2වන අ�යර I)තක මංvල මහතාෙJ 

Oවස ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 400,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87452343510 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� nදාගම 

ෙදෙවO ප�මෙJ 2ෙවO වමට පාර ෙකලවර 

(වමට) ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 300,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87452343511 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� nදාගම 

ෙදෙවO ප�මෙJ 2ෙවO වමට පාර ෙකලවර 

(ද]ණට) ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 300,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87452343512 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� E4�+ උයන 

පාර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 400,000.00         100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87431143513 7/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

40,000.00               අමා.ෙ�. 96% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

N87431143514 7/31/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 148,660.00         99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

පා.ෙ� - බlඩාරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452343515 7/31/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ�ෙබෝ��ල, 

ඇව�යව�ත මා_ගය (බlඩාර Uණව_ධන 

මහතාෙJ Oවස අසළ) ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q 

කර සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 200,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87452343516 7/31/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මාR��ය 

පහ) ¤©ව මාවත ෙපොR මා_ගය (සර� 

ෙෆො)ෙසේකා මහතාෙJ Oවසට යන පාර) 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 100,000.00         100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87431143517 8/2/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ Oවාස සංව_ධනය සදහා 

දව�ාධාර ලබා�ම

175,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 174,665.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H87431144500 5/11/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙහොරණ, වෑවල 

ක)ද, 25/ඒ2 N�නෙ� ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ  

එස.්ෙK. අසංක සඳමා� මහතාෙJ bවන 

ත��වය උසස් <3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

12,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 11,712.75           98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87431144501 5/2/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙගෝනපල, 

බ�.ට, ඉ�ල පාර, ෙනො.5/ඒ/1 Oවෙසේ ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ f. අ�රාධා මහ�EයෙJ bවන 

ත��වය උසස් <3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 15,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87431144502 7/19/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙහොරණ, 

<�ගලෙහේන, ෙනො212 Oවෙසේ ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ එස.් ෙමෝOස් මහතාෙJ bවන 

ත��වය උසස් <3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 14,904.00           99% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87431144503 5/17/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 49,959.60           100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431144505 6/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙගෝනපල 

හ)�ය, තලගල ක)ෙදව�ත පාර යන N�නෙ�  

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ඉEයාෙJ ෙසෝමව� 

මහ�EයෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර 

ලබා^ම
20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 19,561.50           98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87431144506 6/13/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙනො.26/2 

ධ(මරතන මාවත ෙහොරණ N�නෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ඩo.අෙනෝමා uයංගT මහ�EයෙJ 

bවන ත�වය උසස් <�ම සදහා Oවාස ආධාර 

ලබා �ම 20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 19,561.50           98% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

S87422844507 10/11/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ bවන ත�වය නගා =�.ම 

සදහා  ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 149,985.55         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H87452344508 7/2/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� U�ෙගොඩ ¨�ගල 

මහව�ත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 200,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H87452344509 9/20/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� U�ෙගොඩ ¨�ගල 

ෙදOය පාර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 150,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H87452344510 7/2/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� U�ෙගොඩ ¨�ගල 

ෙවල පාර ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 150,000.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87422844511 7/2/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÖ 

D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

75,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙහොරණ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431144512 7/2/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[�වල bවන ත��වය ඉහල දැEම සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 99,470.40           99% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87431144513 7/2/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ) 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 59,487.20           99% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87431144515 8/2/2018

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ Oවාස සංව_ධනය සදහා 

දව�ාධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 199,916.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H87431145500 6/13/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහොරණ 

බැ�ල��ය අKකර 35 ගාම)Q ��පස ෙනො.149 

N�නෙ� ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ එH.f.ච)`කා 

දමය)� මහ�EයෙJ bවන ත�වය උසස්<�ම 

සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම 20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 20,000.00           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N87431145502 7/2/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[�වල bවන ත��වය ඉහල දැEම සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 149,145.00         99% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87422845503 11/30/2018

මRරාවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාව)6 

O¶+ D-ගලය) සදහා ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 30,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

H87431146500 5/22/2018

wල�=ංහල Cරාණ.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

මU�වල,යටග(��ය,wල�=ංහල ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ  ආ_.Y.ජNතා රාජපKෂ  මහ�Eයට 

Oවාස ආධාර ලබා^ම.

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 74,799.45           100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87452346501 3/16/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �යක©ව 

Oයෙගොඩවර මා_ගෙ� Y.ඒ. .කමපාල මහතාෙJ 

Oවස අසල =ට කලවැ�ලාව පධාන මා_ගය 

ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 500,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N87422846503 7/2/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 50,000.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87431146504 7/2/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� වල bවන ත��වය ඉහල 

දැEම සදහා Oවාස ආධාර ලබා �ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 149,600.00         100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

H87431146505 7/2/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙගෝ.)න, 

ක�ෙගොඩ�ල, අKකර 07 N�නෙය6 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ සර� ෙCම=� මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 29,249.10           97% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87431146507 7/31/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ)ෙJ bවන ත��වය නංවා1ම 

සදහා Oවාස අධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 49,555.00           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87431146508 10/5/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 34,595.00           99% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F87435847500 5/17/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා. ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI 

ගාම සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 24,385.00           98% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

G87422847501 5/17/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නගා 

=�nම සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 44,000.00           98% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87431147502 5/17/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

590,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 589,978.00         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87422847503 8/13/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කvව, 

ෙදොඩංෙගොඩ N�නෙ� ප�ංI ජානක dස)ත 

මහතාට ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස පාපැ�යK 

ලබා^ම.

15,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 15,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87431147504 6/28/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නගා=�nම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 149,400.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87431147505 7/2/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 29,700.00           99% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87431147506 10/1/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ඇෙ�ෙගොඩ 

ෙතwවන N�නෙ� ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

f.මංගNකා ෙමන.යට Oවාස ආධාර ලබා^ම

11,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 10,920.00           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

H87431148500 3/7/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම.

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 1,500,000.00      100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87452348501 3/7/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �ංෙහේන 

ගාමෙසේවා වසෙ( ¤ඩ�ෙවල පාර dනාE 

Oෙවස්වලට යන ෙපොR පාෙ_ ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 150,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H87452348502 3/7/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �ංෙහේන ජනපදය 

ගාමෙසේවා වසෙ( ච)දෙසේන මහතාෙJ Oවස 

අසල ඇ� ෙපොR පාර ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම.

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 150,000.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H87452348503 3/7/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පාදාෙගොඩ 

ගාමෙසේවා වසෙ( පාෙ-�ය සභා උප කා_යාලය 

ඉ���ට ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

F87435848504 3/7/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI ගාම 

සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 249,600.00         100% I 100%

පස)න 

සංbව 

මැ�+මා

H87452348505 5/8/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙo�වල, 

මරKකලාව�ත, පළ� ප�මග �(සා) මහතාෙJ 

Oවස ෙවත �6� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 200,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H87452348506 5/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කංකාන(ෙගොඩ 

ලාA_ මහතාෙJ Oවස අස�) ඇ� ෙපොR 

මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 200,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

H87452348507 5/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කංකාන(ෙගොඩ 

ගා.O. වසෙ( dනාE ක�ව ඉ���ට, ෙදවන 

ප�මග මා_ගෙ� ෆා�K මහතාෙJ Oවස ඇ+� 

අO]� Oවාස ෙවත ඇ� ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම 300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 300,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙo�වල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452348508 8/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස6රා .ද�ාල 

ෙපොR අ+� මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 200,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N87452348510 5/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 766 එෆ් (DT) 

මාලව)ෙවල වසෙ( ඉස්�කා_ මහතාෙJ Oවස 

අසළ ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N87452348511 5/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 766f වසෙ( 

ම7_ ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 100,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N87431148512 5/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ෙගොඩනැංnමට අවශ� ආධාර ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N87422848513 5/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 499,972.00         100% I 100%

ෙමොෙහොමp 

ෙජE� 

ම�Kකා_ 

ෙමොෙහොමp 

ඉෆ්�කා_ 

මැ�+මා

N87422848515 8/13/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 738 

පාලය)ෙගොඩ ගා.O. වසෙ( සම) ෙව�ත=ංහ 

මහතාට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම.

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 24,773.00           99% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87422848516 8/13/2018

ෙo�වල පා.ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙතෝරාග� 

D-ගලg) ෙදෙදෙන] සඳහා  ස්වයං%<යා 

ආධාර ෙලස පාපැ� ලබා^ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 30,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431148517 6/22/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 199,870.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

N87422848518 6/22/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  ස්වයං%<යාවක 

Oරත ෙහෝ Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම

 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 200,000.00         100% I 100%

ෙරෝහණ 

අෙoUණව_

ධන මැ�+මා

N87431148519 7/2/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 60,000.00           100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87431148521 9/18/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 50,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87452348522 11/29/2018

ෙo�වල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෆාද_ රංF� 

අ)රා�uය ෙපෙදස ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම අ�යර 2

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 75,000.00           100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

N87422848523 11/29/2018

ෙo�වල  පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 34,849.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

N87422849500 5/17/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,469.00           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431149501 5/17/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 149,373.50         100% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

N87431149503 6/28/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÖ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය නගා=�nම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 149,373.50         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87431149504 7/2/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 99,981.00           100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87431149505 11/15/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÖ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <�ම සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා�ම

150,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 149,873.60         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87452349506 12/28/2018

ම+ගම පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 797 áර��@ය 

ගා.O.වසෙ( ඉ�කරE) පව�න ආද_ශ 

ග(මානෙ� කැබN අංක G හා කැබN අංක F 

අතර මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 300,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87422850501 7/2/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÖ 

D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 97,350.00           97% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87422950502 8/2/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÖ 

ප[�වල ත�ණ ත�4ය) සදහා ස්වයං%<යා 

DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 100,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431150503 7/2/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා �ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 49,400.00           99% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87431150505 7/31/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 49,560.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F87422850506 8/10/2018

 අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ ස්වයං%<යා ස්ථාපනය සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 49,985.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F87422850507 11/8/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 829 � ෙoරගම 

ගා.O. වසෙ( අරoබඩ අගලව�ත N�නෙ� ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÖ ආ_.f.සම)ත ]මාර මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 24,590.00           98% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87422850508 12/31/2018

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

5,096.00                 අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 5,000.00             98% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87422851500 7/2/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,698.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87422951501 10/16/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය 

නගා=�nම සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 49,490.00           99% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422851502 6/28/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 99,698.00           100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

N87431151504 7/31/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 38,990.00           97% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F87431151506 10/8/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 199,920.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F87422851507 9/18/2018

වල�ලා.ට පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා^ම

55,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා.ට 54,550.00           99% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H87452452501 9/19/2018

පාN)ද�වර ක�ගල මාග�ෙගොඩ ෙදොලෙහේන 

පාර ෙපොR මා_ගෙය6 �6� ]ඩා පාලම ශම 

පදනම මත සංව_ධනය 

<3ම.

 75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 74,620.00           99% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87422852502 7/2/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,600.00           100% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

N87422952503 8/2/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ ප[�වල ත�ණ ත�4ය) සදහා 

ස්වයං%<යා DÅ� වැඩසටහ) පැවැ�nම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 100,000.00         100% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431152504 7/2/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 49,980.00           100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87422852505 7/25/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 199,950.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

F87422852506 8/10/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ ස්වයං%<යා ස්ථාපනය සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 48,519.00           97% I 100%

ජග� 

ෙපේමලා� 

�)නෙගොඩ 

.තාන 

මැ�+මා

F87431152507 8/15/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 99,960.00           100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

F87422852508 9/18/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ�  

ස්වයං%<යාවK ෙලස E��ය  වර ක_මා)තෙ� 

Oයැෙලන අ©ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම

45,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 45,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

F87422852509 12/5/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� මාවතව�ත 

ෙබ�ලන ප�ංI ෙK.ඒ.á_�ර�න (ආබා ත) 

මහතාට ස්වයං%<යාවක Oරත nමට අවශ� 

ටg=කලය dRd ප�� අ��වැ@යා කර ^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 24,600.00           98% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N87431152510 12/24/2018

පාN)ද�වර පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා Oවාස ආධාර 

ලබා�ම

80,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 79,380.00           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

S87422853500 10/11/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ bවන ත�වය නගා =�.ම 

සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 197,577.00         99% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

H87431153502 7/2/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙදොඹෙගොඩ, 

2�යෙගොඩව�ත N�නෙය6 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ එH. රFත ස�ර ක�ෙ-රා මහතාට 

Oවාස ආධාර 

ලබා^ම

 
30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 29,977.60           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N87431153503 7/2/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා�ම

140,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

රn)ද යසස් 

]මානායක 

මැ�+මා

N87431153504 7/31/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 49,613.30           99% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

N87452353505 9/21/2018

E�ලOය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ�, පරගස්ෙතොට, 

w=ෙග��ල, ඇප�ව ව�ත ෙවත ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 75,000.00           100% I 100%

ඊ. ඒ. 

න)දන 

ප�ම]මාර 

මැ�+මා

F87435853506 8/6/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� Nයාප�ංI 

වැNකල ගාම සංව_ධන සE�ය සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 35,000.00           100% I 100%

Oම� 

ච)දර�න 

මැ�+මා

F87435853507 9/18/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� බlඩාරගම 

Uංග�ව ගාම සංව_ධන සE�යට උපකරණ 

ලබා^ම

25,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 24,649.93           99% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

පා.ෙ� - E�ලOය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422853508 9/18/2018

E�ලOය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ස්වයං%<යාවK 

ෙලස E��ය Âවර ක_මා)තෙ� Oයෙලන  අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා^ම.

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 30,000.00           100% I 100%

එH..F� 

uය)ත ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87431154501 5/17/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 49,645.50           99% I 100%

ෙතwවන 

�යන)ද 6E

S87422854504 10/11/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© 

ආදාය(ලාÖ)ෙJ bවන ත�වය නගා =�.ම 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම

130,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 130,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

N87431154506 7/2/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ© ආදාය(ලාÞ 

ප[�වල bවන ත��වය ඉහල දැEම සදහා 

Oවාස ආධාර ලබා �ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 99,177.30           99% I 100%

Y.f.අබයර�

න මැ�+මා

S87422954507 7/2/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත nමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා ස්වයං 

%<යා DÅ� පාඨමාලාK පැවැ�nම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 50,000.00           100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

F87422854508 12/26/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� 619 ඌ�ගල 

නැෙගන6ර ගා.O.වසෙ( ධ_මාෙලෝක මාවත 

ඉ�ලෙහේන ඌ�ගල ඉං¨�ය යන N�නෙ� ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ හRවලෙJ පාNත මහතාට 

ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 20,000.00           100% I 100%

ෙසන� 

ෙව�ගම 

මැ�+මා

N87452354509 11/30/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙපෝ�වදlඩ 

මාD�ගල මාෙන� උයන ග(මානයට යන 

මා_ගෙ� දැනට ෙකො)�Q දමා නතර කර ඇ� 

ජය)ත මහතාෙJ Oවස අසල =ට පධාන මා_ගය 

ෙදසට ඇ� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම 200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 200,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422864500 3/19/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ල ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 

 
100,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 99,515.00           100% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N87422864502 4/18/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා�ම.
500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 496,337.00         99% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N87422864503 4/18/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÖ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම. 500,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ක_මා)ත 

ෙදපා_තෙ()

+ව 473,870.00         95% I 100%

ග� Oම� 

ආ_. Y�ස් 

මැ�+මා

N87422864504 6/20/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකය +ල ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 900,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 888,771.00         99% I 100%

ග� 

සෙලෝචන 

ගමෙJ 

මැ�+මා

N87422864505 7/3/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන 

ත��වය නංවා1ම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 

 
500,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 488,536.00         98% I 100%

ග� නN) 

ප^C 

උඩෙවල 

මැ�+මා

N87422864506 7/19/2018

ෙකොළඹ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCK ත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 300,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක_මා)ත 

සංව_ධන 

අ කා�ය 296,973.00         99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

N87422864507 8/20/2018

ෙකොළඔ �ස්*Kකෙ� ෙතෝරා ග� 

ස්වයං%<යාවක O¶+ ෙහෝ Oරතnමට 

අෙCKkත අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලය)ෙJ Fවන 

ත�වය නංවාNම උෙදසා ස්වයං%<යා ආධාර 

ෙලස ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා�ම 100,000.00             අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� උදාර 

සත�F� 

ර�නායක 

මැ�+මා

සභාප� ක_මා)ත සංව_ධන අ කා�ය



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431165500 8/1/2018

ක�තර �ස්*Kකෙ� ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා 

Oවාස ෙගොඩනැංnම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 396,440.00         40% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N84452303501 10/10/2018

�ග�ව පා. ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� අ��ව�ත 1 වන 

හරස් n�ය  ෙපොR මා_ගෙ� ෙකොටසK හා ඊට 

යාබද ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 491,321.12         98% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

U84452303502 10/11/2018

�ග�ව පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ��පන 

ෙ-වස්ථානය ඉ���ට �6� ෙපොR �ඳ අසN) යන 

මා_ගෙ� වැ= ජලය ඉව� <3මට බට දමා කා� 

ප-ධ�ය හා ෙපොR මා_ග ය ෙකො)®Q දමා 

සංව_ධනය <3ම. 1,999,859.95          අමා.ෙ�. පා.ෙ�-�ග�ව 1,999,859.00      100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H84452305500 12/28/2018

��ගම පා. ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� එ�ලර��ල 

ත�6- ප�Nය අසල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 499,679.21         100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H84452305501 12/28/2018

��ගම පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙනො: 348/1, 

ද(��ලෑව, ක�එ�ය ප�ංI ඩ�E මහතාෙJ 

Oවස ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ගම 498,181.47         100% I 100%

සාA රB( 

මැ�+මා

H84452311500 6/29/2018

ෙදො(ෙප පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වටවල ක)ද 

පාෙ_ ෙවල අසල පැ�බැ(ම ඉ� <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො(ෙC 500,000.00         100% I 100%

උපාN 

Uණර�න 

මැ�+මා

N84452324500 9/20/2018

ක©ෙවල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

ච)දෙපේම මාවත අවස) වන හා ෙයො[) ෙපෙදස 

මාවත ආර(භ වන ස්ථානෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

ඉ)ට_ෙලොK ග� අ+රා සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84452324501 8/23/2018

ක©ෙවල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඉහළ ෙබෝE�ය 

වෑKකව�ත මා_ග අංක 143 පධාන  මා_ගෙ� 

අංක 343/� දරණ Oවස අසN) ඇ� ෙපොR 

මා_ගය ඉ)ටෙලොK ග� අ+රා සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N84452324502 6/29/2018

ක©ෙවල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පහල ෙබෝE�ය, 

dහද මාවෙ� 8 වන ප�මග ෙපොR මා_ගය 

ඉ)ට_ෙලොK ග� අ+රා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 498,018.00         100% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N84452324503 6/29/2018

ක©ෙවල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පහල ෙබෝE�ය, 

dහද මාවෙ� 7 වන ප�මග ෙපොR මා_ගය 

ඉ)ට_ෙලොK ග� අ+රා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 449,975.00         90% I 100%

ග� ප^C 

උxෙගොඩ 

මැ�+මා

N84452324504 8/21/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� E6R මාවත ෙපොR 

අ+� මා_ගයසංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 500,000.00         100% I 100%

ග� ජග� 

]මාර 

dEතාරHI 

මැ�+මා

N84452233500 12/14/2018

පාRKක පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 467/ඒ කහවල 

ගාම Oලධා3 වසෙ( �6� ගංෙගොඩ ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 500,000.00         100% I 100%

N84452233501 12/13/2018

පාRKක පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 456/ ඒ �)නවල 

ද]ණ ගාම Oලධා3 වසමට අය� �)නවල 

ෙකො6ල ෙකො�ව අසල =ට .ල උඩ දKවා �ෙවන 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

N84452341500 12/20/2018

පානRර පා. ෙ�. ෙකො. වා-Rව ගාම සංව_ධන 

ෙපොR මා_ගය ( ෙමො�Nෙගොඩ ආ¶_ෙ�ද පාර)  

සංව_ධනය <3ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 1,500,000.00      100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

පා.ෙ�-පාRKක



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84452342500 11/23/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� මැලෑගම, 

ක)දඋඩව�ත, ]මාරව uයද_ශනාරාම 

.හාරස්ථානයට �.ෙසන ෙපොR මා_ගය 

සැක=ම

 500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                      0% O 0%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N84452342501 9/5/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙපොහ-දර��ල, 

මහ ප)සල පාර ඒ. �. එ). ද =�වා 

මහ�EයෙJ Oවස ඉ���ට ඇ�  ෙපොR මා_ගය 

සැක�ම.

286,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 285,625.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N84452342502 11/8/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ක�තර ද]ණ, ව 

ප)සල පාර,   �Hම) මාවත, 1 වන හරස් ප�මග 

ෙපොR මා_ගය තාර ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

321,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 320,039.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N84452342503 12/28/2018

ක�තර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙවOවැ�කැ�ය 

තැපැ� ෙපQQය ෙපොR මා_ගය ප�සංස්කරණය 

<�ම.

282,263.10             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 282,263.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

N84452342504 9/7/2018

කඵතර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� කඵතර නාෙගොඩ 

Uණ�ලක ව�ත ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය <3ම.

356,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 356,000.00         100% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා

U84452242505 10/2/2018

කඵතර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙගොඩපරගහෙහේන 

ෙපො]ණ ෙපොR මා_ගය තාර දමා සංව_ධනය 

<3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 499,675.00         100% I 100%

N84452342506 11/8/2018

ක�තර පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පළාෙතොට, 

ග�වල පාර ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

179,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක�තර 145,770.00         81% I 100%

dE�ලා� 

මැ)�ස් 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84452343500 12/24/2018

බlඩාරගම පා. ෙ�. ෙකො. අ�Kෙගොඩ 

මා_ගෙය) පෙ�ශ වන සමරනායක මාවෙ� 

ෙපොR අ+� මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය 

<3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 250,000.00         100% I 100%

අංගෙJ 

ජග� 

�ලක=� 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

U84452344500 8/1/2018

ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 

Eෙද�ල�ලෙහේන ව[ලගල පාසල අසල  ෙපොR 

මා_ග ය සැක�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

U84452344501 8/1/2018

ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� වැ�මැ�ල uය 

මාවත රණ.� (�සර මාවත) සැක�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 499,520.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

U84452344502 8/1/2018

ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� U�ෙගොඩ 

ඇ�ගා�කැෙ� පළ� ප�මග ෙපොR මා_ගය 

සැක�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

N84452245500 12/14/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

වැNකැටැ�ල ගාල��ල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මRරාවල 1,000,000.00      100% I 100%

ලN� 

ව_ණ]මාර 

මැ�+මා

N84452346500 6/29/2018

wල�=ංහල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� �යක©ව, 

උ©��ල ෙවල ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

762,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 762,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

N84452346501 6/29/2018

wලK=ංහල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ෙගෝ.)න, 

ෙකොබවක ගරා/ එක අසN) ක)ද ෙපොR මා_ගය 

ය)ත 2ත ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

310,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - wල�=ංහල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N84452346502 6/29/2018

wලK=ංහල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� හ�ව+ර 

පංසල පාර 1 වන ප�මග .ජයාන)ද මහතාෙJ 

Oවස දKවා ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <�ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 500,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා

U84452246503 8/30/2018

wල�සංහල පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� පරෙගොඩ 

ෙමොරවක ෙබෝගහ හං�ෙ� =ට බටෙහේන දKවා 

ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q <3ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 1,000,000.00      100% I 100%

N84452347501 12/13/2018

ෙදොඩ)ෙගොඩ පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� හ_ම) 

ව�ත 11 අ�යර 9 වන ප�මෙග6 ධ_මලතා 

EයෙJ කඩය අසල =ට dග� මහතාෙJ Oවස 

දKවා ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

999,632.54             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 952,068.92         95% I 100%

N84452350500 12/28/2018

අගලව�ත පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 830 ය�යන 

නැෙගන6ර ගාම Oලධා3 වසෙම6 i 

ෙහේමාෙලෝක මාවෙ� ඇ� ෙපොR අ+� මා_ගයK 

වන dභදා කඵපහන මය�EයෙJ Oවස ෙදසට 

ඇ� මා_ගය සංව_ධනය <3ම. 363,746.12             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 363,746.12         100% I 100%

U84452452500 11/2/2018

පාN)ද �වර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශය +ල ගා�ය 

පෙ-ශ වල අබල) � මා_ග සදහා ෙබෝK] ලබා 

^ම.

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 998,850.00         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

N84452352501 12/18/2018

පාN)ද�වර පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� 835 � 

ල�පRර නැෙගන6ර පඤ්ඤාෙසේන තවලමව�ත 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාN)ද�වර 499,500.00         100% I 100%

á_� 

කා�යවස( 

මැ�+මා

N84452354500 6/29/2018

ඉං¨�ය පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ�, ෙපො�ව�ත, 

ජනඋදානගම, 4 වන ප�මග ෙපොR මා_ගය 

ෙකො)ක<Q <3ම.

428,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 428,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

U84452354501 11/21/2018

ඉං¨�ය පා. ෙ�. ෙකොQඨාශෙ� ඇx�ගල 

මංස) ෙ� =ට ෙදොඔගස්ක)දට �.ෙසන ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම.

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 500,000.00         100% I 100%

යසපාල 

ෙකෝරළෙJ 

මැ�+මා

H87431101001 11/8/2018

�[ල��ය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලා�) සදහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

700,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�[ල��ය 699,730.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H87452302001 5/10/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහොරෙහේන ජනපද ෙපොRමාවත සංව_ධනය <�ම

5,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,489,125.20      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452302002 5/10/2018

කටාන පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ක�රාන 

ෙ-වාල ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම

4,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,494,633.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452403001 4/26/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  �ග�ව 

ආෙ� ම�යා .Rහල ඉ���ට ඇ� පධාන මා_ගෙ� 

පැ� කා�ව ඉ�ක�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 70% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452303006 10/25/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ�  �ග�ව, උ+� 

��පන, අංක 657/4 දරණ N�නෙ� ප�ංI ම6)ද 

=�වා මහතාෙJ Oවස ෙදසට �ෙවන  ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 460,480.00         92% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452303007 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග�ව, ද�පත, 

ෙද4යව�ත, ෙද4ය පාර ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 396,390.00         79% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ප.බ.මා.සං.අ.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452303008 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග�ව, ෙකොළඹ 

පාර, ෙනො.426/13 දරණ N�නය ඇ+� Oවාස 

�6� ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

475,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 471,913.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452303009 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ග�ව ෙපොN=ය 

අසළ, O[ස්ටp පාසල අසළ 111 වන හරස් n�ය 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

475,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 465,419.37         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452303010 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙපෝ�ෙතොට, 

ෙකොHIකෙp, අංක 265/2 ෆස්රා) (ෆg2�) 

මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 497,074.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452303011 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙපෝ�ෙතොට, 

ත�<යා පාර, ආo^) මාවෙ� අංක 174/62 

දරණ ෆ[ස් මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

450,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 441,384.00         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452303012 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කැD)ෙගොඩ, 

ප��ගම, සරK]ව, අංක 2 දරණ ලාසරස් 

ජයමා)න මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� (d�වන 

පාර) ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 78,607.00           20% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452303013 7/26/2018

�ග�ව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙකොHIකෙp, 

ෙපෝ�ෙතොට, අංක 217/4 N�නයැ� එ(. එස.් 

එ(. සgනා=) මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 397,339.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452304001 2/19/2018

ග(පහ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

උ©ග(පල අ��ෙගොඩ ගලබඩව�ත ෙපොR පාර 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

3,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,798,962.00      93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452406001 10/2/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ�තනග� ඔය හරහා ෙබෝනගල �වල පාලම 

ඉ�� වැඩ Oම <�ම

4,200,000.00          අමා.ෙ�. 92% I 100%

S87422906002 8/16/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත 

D-ගලg) සඳහා ස්වයං %<යා DÅ� 

වැඩසටහනK පැවැ�nම

33,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 27,040.00           82% I 100%

උD� 

මෙහේ)ද 

රාජපKෂ 

මැ�+මා

F87435807003 11/5/2018

ග(පහ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� Nයාප�ංI ගාම 

සංව_ධන සE� සඳහා උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග(පහ 499,458.00         100% I 100%

සහ) ප�C 

.තාන 

මැ�+මා

H87431108001 5/17/2018

ජා ඇල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

1,500,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 1,499,998.70      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422812001 8/23/2018

¦යගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ස්වයං%<යා වල Oරත හා Oරත 

nමට අෙපKkතය) සඳහා ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා ^ම

750,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¦යගම 742,100.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452313001 6/6/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කැළ4ය , 266 ඒ කැ)දෙහේන ගාම Oලධා� 

වසෙ( (<�බ�ෙගොඩ මාෙකොළ පාර ) සනාරා 

ම)��ය ඉ���ට ඇ� ඩo.ෙපේම=� මහතා ඇ+� 

තව� Oවැ=ය) ෙවෙසන  ෙපොR මා_ගය කාපQ 

අ+රා සංව_ධනය <�ම
2,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,021,439.00      81% I 100%

a. ෙජෝ_/ 

ෙපෙ_රා 

මැ�+මා

H87452313002 6/6/2018

කැළ4ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කැළcය =ංහාර��ල ,Nෙයෝ පාර .Kට_ 

ෙoක�ය අසල =ට ඇ� ෙපොR මා_ගය කාපQ 

<�ම.

2,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,945,604.00      78% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ප.බ.මා.සං.අ.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87431121001 5/8/2018

ෙකොළඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI 

අ©ආදාය(ලාÞ) හට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 496,623.44         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87422821002 5/8/2018

ෙකොලඹ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ) සදහා ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 999,008.91         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422821003 8/13/2018

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරතnමට අෙCKkත D-ගලg) සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,843.67         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87431122002 7/17/2018

ෙකොෙලො)නාව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ ප[� සදහා Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම.

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො)නා

ව 249,690.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431123005 5/8/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� අංක 457.අ�ෙණෝදය මාවත , 

ඔෙoෙසේකරDර රාජ¨�ය 6 ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ 

ඩo.ඩo.වස)ත පනා)R මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 38,740.00           97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452323006 6/26/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පාෙ-hය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� �ටෙකොQෙQ තලව+ෙගොඩ ෙපොR 

මා_ගෙ� අරNය උයන ෙපොR මා_ගය කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,974,930.00      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87431123009 7/17/2018

i ජයව_ධනDර ෙකෝQෙQ පාෙ-�ය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� අ©ආදාය(ලා� අංක 15/2, 

ෙකොළඹෙJ මාවත, නාවල ,�ෙJෙගොඩ 6 ප�ංI 

උපන)ද ෙකොළඹෙJ මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 39,966.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422823010 7/17/2018

i ජයව_ධනDර ෙකොQෙQ පාෙ-hය ෙ�ක( 

ෙකොQඨාසෙ� අ© ආදාය(ලා� අංක 297/B 

ෙකොQෙQ පාර, v¦N ක�ව �ෙJෙගොඩ 6 ප�ංI 

එ(.ෙ_�කා RලO ෙපෙ_රා මහ�Eයට 

ස්වයං%<යා ආධාරෙලස ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා ^ම
40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 37,338.99           93% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431123011 8/6/2018

i ජයව_දනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප�ංI රාජ¨�ය , ඔෙoෙසේකරDර, i ස්ක)ද 

ෙ-වාල පාර අංක 160 6 අඩ© ආදාය(ලාÞ 

ෙK.ඒ චාEක ��ශා) මහතාට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 39,978.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452324001 2/19/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහෝක)දර ද]ණ, ෙද�ගහව�ත ෙපොR  පාර 

ආර(භෙ� =ට පජා ශාලා මාවත -කවා කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

15,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 14,820,442.00    99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452424002 2/19/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

දැ©ග�ව =.එH සgමංමාවෙ� දැ@��+Rව 

පැ�බැ(ම ඉ�<�ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 987,110.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452324003 10/12/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

පැලව�ත පහලෙවල ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

7,037,515.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,037,514.82      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452324004 8/16/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මාළෙo, වැN.ට 

dද_ශන මාවෙ� අංක 503 ඊ Oවස අසළ ඇ� 

ෙපොR මා_ගය ඉ)ට_ෙලොK ග� අ+රා 

සංව_ධනය <3ම

360,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල -                      0% A 10%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452324005 8/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අරංගල, 

ර�නාරාම පාර, ෙන�( ෙපෙදස, අංක 272/1 

Oවස ඉ���ට ඇ� මා_ගය ඉ)ට_ෙලොK ග� 

අ+රා සංව_ධනය <3ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 200,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422824006 8/24/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත D-ලගg)ෙJ 

bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431124008 12/13/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝක)දර, ෙහෝක)දර නැෙගන6ර, අංක 39/1 

6 ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ ෙK.Oම� ෙපෙ_රා 

මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 35,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431124009 12/13/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝක)දර, ෙහෝක)දර නැෙගන6ර, අංක 

31/ඒ/1 6 ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ අසංක පභා� 

]මාර මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

35,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 35,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431124010 12/13/2018

ක©ෙවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙහෝක)දර, නැෙගන6ර ෙහෝක)දර, අංක 

21/2/ඒ 6 ප�ංI අ©ආදාය(ලාÖ බ)Rෙසේන 

මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක©ෙවල 29,450.00           98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452225001 12/6/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�Kමෙ� �ෙJ��ල ෙපොR පාර සංව_ධනය <�ම

7,819,573.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,819,572.00      100% H 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325002 12/21/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

තලප���ය කන�ත පාෙ_ ]�)ද ෙපොR මාවත 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

3,780,861.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,780,860.39      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325003 12/21/2018

මහරගම ප >ාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

තලව+ෙගොඩ, �ටෙකෝQෙQ පාෙ_ ධ_මපාල 

මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය 

<�ම

4,399,924.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,399,923.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ක©ෙවල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452325005 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� .ද�ාල 

හ)�ය ෙකොQඨාව මා_ගෙ� අ�ඇට��ල ෙපොR 

පාෙ_ ඉ��ෙකොටස කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය 

<�ම

6,836,180.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 6,836,179.38      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325006 2/19/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙකොQටාව =�ම� ව�ත ෙපොR පාර පළ� ෙකොටස 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,999,651.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325007 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙදපානම, ගාම සංව_ධන ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� 

ෙකොටස කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

9,998,839.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,998,839.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325008 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙගො@ග�ව යහ(ප� ෙපොR මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

3,402,240.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,402,239.93      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325010 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

�Kමෙ� Oවාස සංá_ණ ෙපොR  මා_ගෙ� ඉ�� 

ෙකොටස කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

7,953,639.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,953,639.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325011 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� පැර]( 

ෙපොR මාවත ඉ�� ෙකොටස කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධන <�ම

3,579,708.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,579,707.70      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325012 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ච)දන 

උද�ානය 2 වන ප�මඟ 3වන ප�මඟ, 7වන 

ප�මඟ, 8 වන ප�මඟ කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය 

<�ම

15,766,400.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 15,766,399.00    100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452325013 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� මා]�ර 

මායා ෙපොR මාවත කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

7,162,184.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,162,183.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325014 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මහෙමගව�ත ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

5,458,867.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325016 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙදපානම nරමාවත අ)නා= ෙකො�ව ව�ත ෙපොR 

මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

5,874,755.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,874,754.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325017 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

හgෙලව� මා_ගය හා R(�ය මා_ගය ස(බ)ද 

වන ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

1,183,989.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,183,988.66      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325018 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� ජයග� 

පාර වටර[( ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

11,947,960.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 11,500,000.00    96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325019 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

බටෙදොඹගහ ව�ත  ඉ�� ෙකොටස කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

1,907,988.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,907,984.39      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325020 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

මහරගම, ප��ව පාර dච�ත ෙපොR මාවත කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම.

4,437,499.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,437,498.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ප.බ.මා.සං.අ.



ව�ාපෘ� අංකය
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��ය�
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අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H87452225024 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තලප���ය අ�ර ෙපොR මාවත කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

6,276,270.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 6,276,269.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452325030 12/21/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

තලව+ෙගොඩ පාෙ_ මා�ෙවල dභද ෙපොR මාවත 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

4,722,918.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,722,917.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431125031 4/26/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�   ප�ංI 

100/81 ඒ ]�)දමාවත , කන�තපාර, 

තලප���ය, �ෙJෙගොඩ 6 අ©ආදාය(ලා� 

Y.f.= .නානයKකාර මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම 60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 59,248.00           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452225032 12/21/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙකොQටාව ෙහෝක)දර ෙපොR මා_ගය කාපQ 

ඇ��ම

5,472,243.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,472,242.00      100% I 100%

H87431125033 5/8/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  අංක 

33/1 න�ලව�ත පාර, මහරගම ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ඩo.f.න)දා iයාO මහ�Eයට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

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

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431125034 5/8/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

28/8, E�හාන ,wවනකබා මාවත, �ෙJෙගොඩ 

ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ ෙK.f. ෙන�( මහ�Eයට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

75,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 74,480.00           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87422825036 5/8/2018

මහරගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

322/2ඒ/1, මා�ෙවල පාර, මා�ෙවල , ෙකොQෙQ 6 

ප�ංI අ© ආදාය(ලා� .තානෙJ ච)දා 

අgරාංගT මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ 

ලබා ^ම 38,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 34,500.00           91% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422825037 5/16/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක128/8, ෙහොරෙහේන පාර,�Kමෙ�, 

ප)O��ය 6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ H.G 

ස(ප� =�ෙමව) මහතාට ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා ^ම. 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 50,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422825038 5/16/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

69, රාÅලDර, මා�ෙවල, ෙකෝQෙQ 6 ප�ංI ඒ 

O�ෂා චලO මහ�Eයට ස්වයං %<යා උපකරණ 

ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 34,500.00           86% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87431125039 5/16/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක274, පග�Dර, මා�ෙවල, ෙකොQෙQ 6 ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ ¥යාO ඩයස් මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 59,248.00           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422825040 7/17/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලාÖ අංක 97/5/, ��ෙතQ�ව පාර, 

E�හාන. ෙකෝQෙQ 6 ප�ංI dරංග නN) මහතා 

හට ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා ^ම. 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 50,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87431125041 8/29/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

�ෙJෙගොඩ තලප���ය  ප)සල පාර, අංක 353 

6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ  Y.Y.එ).ෙපෙ_රා 

මහ�මයාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 59,631.50           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87431125042 8/29/2018

මහරගම පාෙඳේ�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තලව+ෙගොඩ  ෙජෝ�කාරාම, අංක 305 / A  6 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ අ�රාධා  ලKමාN 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 69,546.00           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87431125043 8/29/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප)O��ය, කල�ෙගොඩ  i න)දෙජෝ�කාරාම 

පාර, අංක321, 6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÖ .ම� 

6���ය මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 69,399.50           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422825045 10/31/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප)O��ය, 

ෙදපානම, nර මාවත, 466/3 ප�ංI ස්වයං 

%<යාවක O¶+ ච(පා O�E4 මහ�Eයට 

ස්වයං %<යා ආධාර ෙලස v< මැkමK ලබා^ම

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 34,500.00           86% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431125046 10/31/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප)O��ය, 

ෙකොQටාව, �Kමෙ� පාර, 769 � ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ආ_. ඒ. hරාO ධ(Eකා මහ�EයෙJ 

bවන ත��වය උසස් <3ම සඳහා Oවාස ආධාර 

ලබා^ම 70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 69,172.00           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422825047 12/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප)O��ය, ෙකොQටාව, ෙහේෙ)ව�ත පාර, අංක 

612/1/ඒ 6 ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ ඒ.කම�=� 

මහතා ෙවත ස්වයං%<යා ආධාර ලබා ^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 49,650.00           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431125048 12/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ෙJෙගොඩ, E�හාන, ෙබෝ ය පාර, අංක 111 6 

ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ dද� ෙරෝහන මහතාට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 69,983.40           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431125049 12/5/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

�ෙJෙගොඩ, E�හාන, ශාලාව පාර, අංක 74 6 

ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ dමනාවÝ එ��=ංහ 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

70,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452227001 12/21/2018

ෙද6වල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ක�ෙබෝ.ල ආ=� ෙපොR මාවත කාපQ අ+රා 

සංව_ධනය <�ම

5,160,312.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,160,311.05      100% I 100%

N87452228001 12/21/2018

ෙමොර�ව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙමොර�ව මාNගාව ෙපොR පාර කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

20,681,210.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 20,681,209.25    100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - මහරගම



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452329001 12/21/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ම]�Rවග�වලන)ද ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

7,341,744.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,341,743.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452229002 3/22/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙ�රහැර 10 ක�ව ෙපොR පාර කාපQ ෙයදා 

සංව_ධනය <�ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,715,487.00      97% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431129003 5/8/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක105/11,ගල.ලව�ත. ��ය)දල 6 ප�ංI 

අ©ආදාය(ලාÞ ෙK.ආ_.� ර=කා ච+රාO 

ෙෆො)ෙසේකා මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 19,990.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431129004 5/8/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

29/5, හ��ට පාර, O[)ගම ��ය)දල 6 ප�ංI 

අ©ආදාය(ලාÞ නයනා දයාකා)�  මහ�Eයට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 19,090.00           95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87422829005 5/8/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

16,  =�ම� උයන නවගැඩwවාන පාර, 

��ය)දල 6 ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ මාN 

ෙබෝෙ�v මහ�Eයට ස්වයං %<යා ආධාර ලබා 

^ම 38,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 36,399.99           96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87431129006 5/16/2018

කැස්බෑව පාෙ-hය ෙකොQඨාසෙ� අංක 16 ඒ (50) 

සම¨මාවත, මා(ෙC, ��ය)දල 6 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ E.K ඇ=N) ෙනෝනා මහ�Eයට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම.

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 39,987.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87431129007 5/16/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

42/2, පැ�Nයානමාවත, ෙකොÅවල, �ෙJෙගොඩ 6 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ එස්E) ෙපෙ_රා 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

60,000.00               අමා.ෙ�. 99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87431129008 5/16/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

32/�, පැ�Nයානමාවත. ෙකොÅවල, �ෙJෙගොඩ 

6 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ වයලQ ෙපෙ_රා 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 49,438.00           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422829009 8/13/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI ස්වයං 

%<යාවක Oරත ප)O��ය, ඇ%�වල, Yට_ 

සමර+ංග මාවත, අංක 390/7 ප�ංI ෙK. වාසනා 

��4 පනා)R මහ�Eයට ස්වයං %<යා ආධාර 

ලබා^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 36,399.99           73% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422829010 8/24/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං %<යාවල 

Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත D-ලගg)ෙJ 

bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා ස්වයං %<යා 

උපකරණ ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 400,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422829011 10/31/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙබොරලැස්ග�ව, 

ක�වාවල, Tල(මහර, 231/� ප�ංI ස්වයං 

%<යාවක O¶+ එ(. ඒ. f. hෙරෝE මහ�Eයට 

ස්වයං %<යා ආධාර ෙලස vá මැkමK ලබා^ම 

40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 36,399.99           91% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452230001 2/27/2018

ෙහෝමාගම  පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

අ(බල)ෙගොඩ =ට ෙහරNයවල දKවා ෙපොR 

මා_ගය කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,999,142.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422830003 10/17/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

55/4 �, Oයදගල, ප)O��ය B ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ප�NයෙJ ශා)� ම�Nකා ෙපෙ_රා 

මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා ^ම

36,225.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 36,225.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422830004 10/17/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� අංක 

312/5, හබරකඩ, ෙහෝමාගම 6 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ චා)දT සම)� ෙහQ�ආරHI 

මහ�Eයට ස්වයං%<යා උපකරණ ලබා^ම.

36,225.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 36,225.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87422830006 7/4/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  අ© 

ආදාය(ලාÞ අංක 578, මායා මාවත, ��පන. 

ෙහෝමාගම 6 ප�ංI f.Y.Tලා O�E4 

මහ�Eයට ස්වයං %<යා ආධාර ෙලස ස්වයං 

%<යා උපකරණ ලබා ^ම 50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422830007 10/17/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ 113/�, උදා=� මාවත, 

=යඹලාෙගොඩ ,ෙපො�ගස්ඹ.ට 6 ප�ංI 

ම]lදගමෙJ නෙයෝE ���Kk මහ�Eයට 

ස්වයං%<යා ආධාර ෙලස vá මැ මK ලබා ^ම 36,225.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 36,225.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422830008 10/17/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ අංක 205/7, ��ෙ�ගම උ+ර, 

ෙහෝමාගම 6 ප�ංI ආ_.එ�.ඒ.hව)� ඉෙනෝකා 

=�වා මහ්තEයට ස්වයං%<යා ආධාර ලබා ^ම

36,225.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 36,225.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422830009 8/13/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI ස්වයං 

%<යාවK <3මට අෙCKkත D-ගලය] සඳහා 

ස්වයං %<යා ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 47,850.00           96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

F87422830010 8/24/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ස්වයං 

%<යාවල Oරත හා Oරත nමට අෙCKkත 

D-ලගg)ෙJ bවන ත��වය නගා =�nම සඳහා 

ස්වයං %<යා උපකරණ ලබා^ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 398,475.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431130011 10/25/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ෙගොඩ, 

ඕ.�ගම, 229/1/1 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ එ(. 

ෙK. උD� චE)ද මහතාට Oවාස ආධාර ලබා^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 59,659.70           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431130012 10/31/2018

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �ෙගොඩ, 

ෙහQ�යාව�ත, =�මැRර පාර අංක 332 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ෙK. එ�. .�ස) මහතාෙJ bවන 

ත��වය උසස් <3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,786.70           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452231001 2/27/2018

�තාවක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහො�)ට) පධාන මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,972,279.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431131002 5/10/2018

�තාවක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Nයාප�ංI අ© ආදාය(ලා�) සදහා  Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

250,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452332001 2/19/2018

�8�ගස්යාය පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙදමටෙගොඩ, මා වැN උද�ානය මා_ගය කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

14,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 13,802,187.00    99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431132002 5/8/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ) හට Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 499,170.72         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87422832003 5/8/2018

�Ã�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප�ංI අ©ආදාය(ලාÞ) හට ස්වයං%<යා 

උපකරණ ලබා ^ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 995,406.25         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431132004 5/9/2018

�8�ගස්යාය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක 416/35,E4, �Ã�ගස්යාය  පාර, 

නාරෙහේ)�ට . ෙකොළඹ 05 B ප�ංI 

අ©ආදාය(ලාÞ Ùතා ලලT මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම 40,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ã�ගස්යාය 39,978.82           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431133001 6/20/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ ප[� දහයකට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 99,934.96           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - හංවැ�ල



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

F87422833002 6/20/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI 

අ© ආදාය(ලාÞ D-ගලg) සදහා ස්වයං %<යා 

ආධාර ලබා ^ම

200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 196,880.00         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87431133003 8/8/2018

පාRKක පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI 

අංක 12/� /2 ෙවර�පාෙගොඩ පාර, දා(ෙC 

Eෙගොඩ 6 අ©ආදාය(ලාÞ න^කා uයද_ශO 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 69,975.95           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452343001 12/7/2018

බlඩාරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මහෙබ�ලන, 

Å�ෙකො�ව පාෙ_, ෙව)ෙ-= ඉඩම ෙවත පෙ�ශ 

වන ෙපොR මා_ගෙ� ෙකොටසK ෙකො)®Q කර 

සංව_ධනය <3ම

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 100,000.00         100% I 100%

අ�ණ ^පා� 

මැ�+මා

N87452344001 8/1/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

තKkලා උයන ගැ�� මාවත ෙපොR මා_ගෙ� 

හතරවන ප�මග  ෙකො)�Q ෙයොදා සංව_ධනය 

<�ම

 1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 965,374.00         97% H 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452344003 7/19/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

න_තනගල ෙපොR මා_ගෙ� �� ෙකොටස 

ෙකො)�Q ෙයොදා සංව_ධනය 

<�ම

 1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 914,267.00         91% H 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452344005 2/27/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� E�ලෑව 

ධ(මාන)ද ෙපෙදස ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

2,500,000.00          අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452344006 8/1/2018

ෙහොරණ පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ව[ලගල ක)ද ෙපොR මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

1,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,498,166.62      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ප.බ.මා.සං.අ.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

N87452344007 7/26/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තKසලා උයන �ස්ස මාවෙ� වමට ඇ� ෙපොR 

අ+� මා_ගය ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452344008 7/26/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තKසලා උයන පැර]( ෙපොR මාවත ෙකො)®Q 

ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H87452350001 5/31/2018

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 846 ඒ 

�යප�+ගම ගා.O. වසෙ( 2�ෙගොඩ ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

1,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 920,066.00         92% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87452264001 5/2/2018

ෙකොළඹ �ස්rKකෙ� කර^යාන ෙයෝbත මහා 

ප�මාණ අපදව� කළමනාකරණ ව�ාපෘ�ය සදහා 

ඇ+ලත පෙ�ශ මා_ගය සංව_ධනය <�ම

41,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 40,722,247.00    99% I 100%

H82431102001 10/31/2018

කටාන පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලgනෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 499,749.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82452203001 7/24/2018

�ග�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� �ග�ව 

ක�ව��ය vp මාවත කාපQ අ+රා සංව_ධනය 

<�ම

11,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 10,149,023.38    92% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431104001 10/31/2018

E�ව)ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලg)ෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ව)ෙගොඩ 499,992.00         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82431106006 10/22/2018

අ�තනග�ල පාෙ-�ය ෙ�Kම ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ) සදහා Oවාස ආධාර ලබා ^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 495,500.00         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452306007 10/25/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �හා�ය, 

පහළගම පාෙ_ අවස) ෙබෝK]ව ළ¨) වාරණ 

පාලම දKවා �ෙවනෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම

800,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452306008 10/25/2018

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� �හා�ය, 

2�ය බlඩාරනායක මාවත අවසානෙ� 

ක�ණාර�න මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� ෙපොR 

මා_ගෙ� ග� අ+රා අවස) ස්ථානෙ� =ට 

සමර=ංහ මහතාෙJ Oවස ෙදසට ඇ� ෙකොටස 

ෙකො)®Q කර සංව_ධනය <3ම
200,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                      0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431108005 10/31/2018

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ D-ගලgනෙJ bවන ත��වය උසස් 

<3ම සඳහා Oවාස ආධාර ලබා^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 499,834.68         100% I 100%

ෙK. 

ආන)ද 

හ�ස්ච)ද ද 

=�වා 

මැ�+මා

H82452313001 7/25/2018

කැළ4ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� කැළ4ය, 

වරාෙගොඩ,f.ඊ. වරාෙගොඩ ෙපෙදස මා_ගෙ� 

උපාN ෙපෙ_රා මහතාෙJ Oවස අසල =ට ]ඹ� 

ඔය දKවා (මා_ගය අවසානය) යන ෙපොR මා_ගය 

ෙදපස කා� කැට ෙය^ම හා කාපQ අ+රා 

සංව_ධනය <3ම
1,000,000.00          අමා.ෙ�. 94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431123002 10/10/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ �ෙJෙගොඩ, පාෙගොඩ පාර, 

පළ�වන හරස්n�ය  අංක 57 6 ප�ංI 

ෙK.f.u)= දයාO මහ�Eයට Oවාස ආධාර 

ලබා ^ම. 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - i 

ජයව_ධනDර 30,000.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452323003 11/7/2018

i ජයව_ධනDර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

පරණ ෙකොQටාව පාෙ_ ව�පන( අංක 35/ඒ 

ෙවළදසැල =ට අංක 31/4 Oවස අසN) ඇ� 

ෙපොR අ+� මා_ගය ]Q�ග� අ+රා සංව_ධනය 

<�ම 1,800,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,381,488.61      77% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

ප.බ.මා.සං.අ.



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82452324001 7/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ+�¨�ය,  

ෙපො@ බාස් මාවත ෙපොR මා_ගය ඇස්ෙපෝ�Q 

ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,905,615.00      98% H 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452324002 7/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� මාළෙ², 

ෙකෝ)ගහල)ද �.d( මා_ගය ඇස්ෙපෝ�Q 

ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

6,100,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,877,377.00      80% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452324003 8/24/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ඔ�වල 

��යාව�ත පාර ෙපොR මා_ගය සහ  පැ� බැ(ම 

ඉ�කර සංව_ධනය <3ම

1,900,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,897,623.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452324004 7/20/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ර�නායක මාවත 

පළ� ප�මග =ට .FතDර NයනෙJ මාවත 04 

වන හරස් මා_ගය දKවා ෙපොR මා_ගය 

ඇස්ෙපෝ�Q ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

7,500,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,499,285.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452324008 11/15/2018

ක©ෙවල පාෙ-hය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

ෙහෝක)දර ද]ණ, ෙද�ගහව�ත ෙපොR  පාර 

ආර(භෙ� =ට පජා ශාලා මාවත දKවා මා_ගෙ� 

ඉ�� වැඩ Oම <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 490,408.93         98% H 100%

H82452224009 11/28/2018

ක©ෙවල පා.ෙ�.ෙකොQඨාශෙ� ෙහෝක)දර 

රාමනායක මාවත අංක 01 dභ සාධක සE�ය 

අසN) ද]� පසට �6� පධාන මා_ගය දKkණ 

මාවත කාපQ අ+රා සංව_ධනය <�ම අ�යර 1

5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,998,435.77      100% I 100%

H82452325001 10/22/2018

මහරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ප)O��ය, කළ�ෙගොඩ, ගාෙමෝදය මාවත, අංක 

75/ඊ N�නෙ� මRසංඛ රණ+ංග මහතාෙJ Oවස 

අසN) යන ෙපොR මා_ගය හා ඊට යාබදව ඇ� 

ගාෙමෝදය 1 හා 2 අ+� මා_ග කාපQ අ+රා 

සංව_ධනය <3ම
1,700,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,698,553.45      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82431125003 10/25/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප)O��ය, 

ෙදපානම, nර මාවත, 463/2 ප�ංI �මනෙJ 

ධ(Eකා uයද_ශT ෙපෙ_රා මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා^ම

30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 29,773.80           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431125004 10/25/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ප)O��ය, 

ෙදපානම, nර මාවත, ෙහෝක)දර  පාර, Y. 

ෙපෝරO) ��� මාවත, 240/28/එ� ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ප��O වසමෙJ සbවT න)ද=� 

මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා^ම 30,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 29,773.80           99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431125006 10/25/2018

මහරගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙකෝQෙQ, 

මා�ෙවල, රාÅල පාර, අංක 41/n ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ඩo. ඒ. Y. uයංගT මහ�Eයට 

Oවාස ආධාර ලබා^ම

65,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 64,897.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452428001 10/17/2018

ෙමොර�ව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ක�බැ-ද බlඩාරනායක මාවත අංක 64/01 

Oවස ඇ+�  අෙන]� Oෙවස් අසN) �ෙවන 

කා�ව සංව_ධනය <3ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,999,620.41      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452229001 12/21/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශෙ� 

කැස්බෑව O[)ගම පාස� මාවත කාපQ අ+රා 

සංව_ධනය  <�ම.

6,718,863.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 6,718,862.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452229002 12/21/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙබොරලැස්ග�ව ��ෙවන ෙපොR මාවත කාපQ 

ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

4,950,533.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,950,533.00      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431129003 10/9/2018

කැස්බෑව පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය( ලාÞ ප)O��ය,ඇ%�වල, �ට_ 

සමර+ංග, අංක 384 6 ප�ංI එ).ලයන� 

මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

75,000.00               අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - කැස්බෑව



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82431129004 10/25/2018

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ��ය)දල, 

පැලැ)ව�ත, මහයායව�ත, 341/1/4 ප�ංI අ© 

ආදාය(ලාÞ ෙ/. ඒ. උදය ]මාර මහතාට Oවාස 

ආධාර ලබා^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 59,950.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431130001 10/5/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ වෑතර, පරණපාර, 94/3/1/ ඒ 6 

ප�ංI එH.b.s.එස් ]මා� මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

60,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 59,960.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431130003 10/10/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ ප)O��ය මා��ෙගොඩ අංක 

34/� 6 ප�ංI b අසංකා uයද_ශT මහ�Eයට 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,147.50           96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431130004 10/10/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ ප)O��ය,මාඹ�ූෙගොඩ අංක 31 

6 ප�ංI ෙK.එස.්Y�ස් මහතාට Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,147.50           96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431130005 10/10/2018

ෙහෝමාගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

අ©ආදාය(ලාÞ ප)O��ය, මා��ෙගොඩ, අංක 

61. 6 ප�ංI s.ඒ.ෙසෝමව� මහ�Eයට Oවාස 

ආධාර ලබා ^ම

20,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,147.50           96% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452331002 8/20/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ෙ�රෙගො�ල, 

ෙබෝ ය වටර[ම පාර, පළ� ප�මග ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

481,787.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 480,181.45         100% I 100%

H82452331004 9/20/2018

�තාවක පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ.ස්සාෙ��ල 

�Nක ෙරෝහෙ� �6� dd(නා ආබා ත ෙරෝÙ) 

Dන��ථාපන මධ�ස්ථානය ෙවත ඇ� �.d( 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

4,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,444,004.00      86% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82431133001 10/17/2018

පාRKක පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

අ©ආදාය(ලාÞ පාRKක , �ට�ෙC. අKකර අට, 

අංක 807 6 ප�ංI එ(.එH. dO� ෙපෙ_රා 

මහතාට Oවාස ආධාර ලබා ^ම

70,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාRKක 69,963.62           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452341001 10/22/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� පානRර 

ග�+ෙp සDගහව�ත ෙපොR පාර අවස) ෙකොටස 

සංව_ධනය <�ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 600,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452341002 10/22/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ත)����ල ර[(පාර ෙපොR මා_ගෙ� �� 

ෙකොටස සංව_ධනය <�ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 587,299.76         98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452341003 10/22/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� වලාන 

v¦N ප�මග ව(පස ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

350,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 350,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452341004 11/29/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  වලපල 

E6R මාවත ෙවත ස(බ)ධ වන හරස් මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�. 98% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452341005 10/22/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

නාර(E�ය j�( පැරඩgස් වාරන ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 400,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452341006 10/22/2018

පානRර පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

මාල��ල අÖම)Dර ෙපොR මා_ගෙ� �� 

ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

250,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානRර 250,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - පානRර



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82452343001 10/22/2018

බlඩාරගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

O�ඩාව පධාන  මා_ගෙ� ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බlඩාරගම 400,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452244001 7/20/2018

ෙහොරණ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාශසෙ� 

ෙහොරණ ෙපෝ�වදlඩ Oසල.ල I�ත 

.වෙ�කාශමය ෙපොR මා_ගය කාපQ ෙයොදා 

සංව_ධනය <�ම

10,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 9,604,901.00      96% H 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452345001 7/18/2018

මRරාවල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  පහල 

කර)නාෙගොඩ ෙට(ෙපෝ හ)�ෙ� =ට 

මැ4KෙදOය දKවා යන  මා_ගෙ� 

මැ4KෙදOය හ)�ෙ� =ට �.d( ෙදොර�ව 

දKවා ෙපොR මා_ගය කාපQ කර කා� ඉ�<3ම 5,000,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,996,975.97      100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452345002 9/25/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

කර)නාෙගොඩ ෙට(ෙපෝ හං�ෙ� =ට  

මැ4Kෙද4ය ෙපොR මා_ගෙ� ෙබෝK] දමා 

කාපQ ෙයොදා සංව_ධනය <�ම

1,700,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,689,650.00      99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452346001 12/20/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

තැ)නෙහේන හං�ය, පාසල අසල ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

255,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 255,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452346002 10/17/2018

wල�=ංහල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

wල�=ංහල මහා .ද�ාලෙ� ෙපොR මා_ගෙ� 

කා�ෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව_ධනය <3ම

2,250,000.00          අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,117,052.00      94% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452346003 10/25/2018

wල�=ංහල පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 824 f �Rන 

ගා.O. වසෙ( තැ)නෙහේන, සම¨Dර ෙපොR 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

wල�=ංහල 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82452347002 10/25/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� අ කා3ෙගොඩ 

පහ�) යන ෙලස්N Oශා)ත මහතාෙJ Oවස 

ඉ���ට ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 495,589.75         99% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452347003 12/21/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක 728, ෙබෝ(wවල ද]ණ මධ�ම ගා.O 

වසෙ( වැNෙගොඩැ�ල  මා_ගෙ� අKකර 13 

ෙපොR අ+� මා_ගය සංව_ධනය <�ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 499,433.30         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452347004 12/18/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� ගාම 

Oලධා� වසම ගංඉම හ_ම)ව�ත 2 අ�යර 

පධාන ෙපොR මා_ගෙ�  ධ_මලතා EයෙJ Oවස 

ඉ���ට =ට ෙoක�ය දKවා මා_ගය සංව_ධනය 

<3ම 200,000.00             අමා.ෙ�. 100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452347005 11/26/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� i 

සාරා)නද මාවත, බRව�ත ෙපොR අ+� මා_ගය 

සංව_ධනය <�ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 399,981.86         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H82452347006 11/26/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

අංක 800 බට6ර ගාම Oලධා� වසෙ( ,ගංඉම 

හ_ම)ව�ත, ෙදවන අ�යර පධාන මා_ගෙ� 

ධ_මලතා EයෙJ කෙp අසල =ට ෙoක�ය දKවා 

ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <�ම 400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 399,866.80         100% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H82452347008 12/18/2018

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 728/f ගා.O. 

වසෙ( ෙගො.පළ අසළ ගයා) උෙC)ද රණ.� 

මාවත ෙපොR මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 297,709.24         99% I 100%

රංF� 

ෙසෝමවංශ 

මැ�+මා

H82431148001 10/31/2018

ෙo�වල පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ�  

අ©ආදාය(ලාÞ ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

500,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙo�වල 500,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

පා.ෙ� - ෙදොඩංෙගොඩ



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82452349002 10/5/2018

ම+ගම පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

Dස්ස��ල මRවැ�ෙකොQ�)න ෙපොR පාර 

ෙකො)®Q ෙයොදා සංව_ධනය <3ම

1,750,000.00          අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 1,668,876.16      95% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452349003 10/25/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 793 � �C�ට 

ගා.O. වසෙ( �C�ට පාෙ_, ග�ක©ව ෙපොR අ+� 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 600,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452349004 11/27/2018

ම+ගම පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� 793 ගා.O. වසෙ( 

බට6ර ෙහොN)ෙබෝ) ජනපද ෙපොR මා_ගය 

සංව_ධනය <3ම

400,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම+ගම 400,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431153001 10/10/2018

E�ලOය පාෙ-�ය ෙ�ක( කා_යාලෙ� 

අ©ආදාය(ලාÞ ප[� සදහා Oවාස ආධාර ලබා 

^ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

E�ලOය 300,000.00         100% I 100%

H82452354001 8/20/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� පන)ගලව�ත, 

අKකර 7 ෙපොR මා_ගය හා ��+ල)ද ෙපොR හරස් 

මා_ගය සංව_ධනය <3ම

300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 300,000.00         100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82431154002 10/25/2018

ඉං¨�ය පා.ෙ�. ෙකොQඨාසෙ� ඉම¨ර, 

.ෙදස්E+ගම, අංක 23 ප�ංI අ© ආදාය(ලාÞ 

මාලා uය)� මහ�Eයට Oවාස ආධාර ලබා^ම

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 49,892.00           100% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

H82452354003 12/17/2018

ඉං¨�ය පාෙ-�ය ෙ�ක( ෙකොQඨාසෙ� 

ෙපෝ�වදlඩ. මාD�ගල , මාෙන� උයන 

ග(මානෙ� ෙපොR මා_ගෙ� ඉ�� ෙකොටස 

සංව_ධනය á�ම - III අ�යර

600,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉං¨�ය 600,000.00         100% I 100%

<�=� 

කහට��ය 

මැ�+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා

H82431163001 10/4/2018

ග(පහ �ස්rKකෙ� අ© ආදාය(ලÖ) සඳහා 

Oවාස ආධාර ලබා ^ම

2,000,000.00          අමා.ෙ�.

Oවාස 

ෙකොමසා�ස් 299,900.00         15% I 100%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

S87680062001 2/12/2018

w-ධ ශාසනය ෙව�ෙව) අන¨ ෙමෙහයK ඉ� 

කළ i ජයව_ධනDර .ශ්ව.ද�ාලෙ�  ]ලප� 

මහාචා_ය ෙබ�ල).ල .මලරතන ස්වා�) 

වහ)ෙසේට කෘතUණ සැල<මK ෙලස ආදාහන 

Dෙජෝ�සවය සඳහා සංඝගත දKkණාවK =R 

<�ම 550,000.00             O.ප.ෙ� (පාලන

O.ප.ෙ�. 

(පාලන) 0% O 0%

ග� ඉdර 

ෙ-වuය 

මැ�+මා

N87680062002 5/17/2018

D_ව පස(පාදන කට¶+ සඳහා පළා� ඉංbෙ)� 

කා_යය) සඳහා .යද( දැ3ම

8,000,000.00          O.ප.ෙ� (ඉංFෙ)�

O.ප.ෙ� 

(ඉංFෙ)�) -                      0% A 10%



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා



ව�ාපෘ� අංකය
අ�මත 

�නය
ව�ාපෘ� නාමය

 අ�මත �දල 

��ය�

ව�ාපෘ�  

බලධා�යා

�යා�මක 

බලධා�යා

 වැය කල �දල 

��ය�

�ල� 

පග�ය %

පග� 

අ�යර

ෙභෞ�ක 

පග�ය %

ග% 

ෙයෝජක 

()*+මා
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