
සවෞඛ්ය, සේශීය වලදය, වමළජ 

සුභවළධන, ඳරිලළව ශළ 

ෂමළරක්ක සවේලළ, කළන්තළ 

කටයුතු වශ වභළ කටයුතු 

අමළතයළාංය

ඉදිකිරීම්

1 කළුතර දිවහත්රික්කසේ ඳළලින්දනුලර 

ප්රළසේශීය සරෝශ  සවෞඛ්ය ප්රලර්ධන 

සරෝශක් සව ලෆඩිදියුණු කිරීම

20,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

2 ඳෂළත් ඳළන ආයතන තුෂ 

ඳලත්ලළසෙන යන මළතෘ ශළ ෂමළ 

වළයන ප්රතිවාංවහකරණය කිරීම

30,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)
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3 බවහනළහිර ඳෂළසත් සජයහඨ 

පුරලෆසියන් වශළ කළුතර, මශරෙම 

වශ මීරිෙම යන ප්රසේයන්හී ළරීරික 

සුලතළ මධයවහථළන වහිත සුභවළධන 

සවේලළ මධයවහථළන 3 ක් ඉදි කිරීම

30,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

4 සුල සෙලත්ත, සුල සකත ශළ ඇේසශේන 

ලයළඳෘතිය

(ලකුෙඩු සරෝෙ ඇතුළු සබෝ සනොලන 

සරෝෙ නිලළරණය කිරීම ශළ බෆඳුනු 

සේශීය වලදය විදයළත්මක වාංකේඳ 

විධිමත්ල වමළජෙත කිරීසම් ප්රළසයෝගික 

ක්රියළකළරකම් වහිත සවෞඛ්ය 

අධයළඳනික මධයවහථළනයක් පිහිටුවීම)

3,500

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

5  ලතුපිටිල මලික සරෝශ සහි විදුලි 

සවෝඳළනය වවිකිරීම - අදියර 3 (ලෆඩ 

නිම කිරීම)

6,700
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

6 මීෙමුල මශ සරෝශසේ ලෆසි ජය ෙළ

යන කළණු ඳේධතිය වෆකසීම -

උඳසේන සවේලළ බළ ෙෆනීම

13,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

7 මීෙශතෆන්න දිවළ සරෝශසේ ෂමළ 

ලළට්ටුල, පිරිමි ලළට්ටුල වශ 

මුළුතෆන්සෙය නවීකරණය කිරීම

10,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

8 සක්තුමතී කළන්තළ සරෝශ වශළ 

මධයම ලළයු වමීකරණ ඳේධතියක් 

වහථළඳනය කිරීම

30,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

9 සක්තුමතී කළන්තළ සරෝශසහි 

සතිකළෙළරය ශළ ලළට්ටු වාංකීර්ණ 

අළුත්ලෆඩියළ කිරීම

10,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)



10 සශොරණ මලික සරෝශ වශළ නල

අභයන්තර දුරකථන ඳේධතියක්

වහථළපිත කිරීම.

5,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

11 කළුතර දිවහත්රික්කසයහි සවෞඛ්ය

වලදය නිධළරී කළර්යළ යටසත්

ඳලතින මළතෘ ශළ ෂමළ වළයන

ප්රතිවාංවහකරණය කිරීම

15,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

12 බදුරලිය සවෞඛ්ය වලදය නිධළරී 

කළර්යළය සරෝශසේ බළහිර ප්රතිකළර 

ඒකකය බලට ඳත්කිරීම වශ පිරිමි 

ලළට්ටු වාංකීර්ණය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම

5,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

13 ලළේදුල සවෞඛ්ය වලදය නිධළරී 

කළර්යළය ඉදිකිරීම - අදියර 1

20,000
නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

14 මීෙශතෆන්න දිවළ සරෝශසහි 

නළයයළසම් අලදළනම වහිත භූමිසයහි 

භූමි ආරක්ණ ලයළඳෘතිය ක්රියළත්මක 

කිරීම - අදියර 1

20,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

15 මීෙශතෆන්න දිවළ  සරෝශසහි ඉදි 

කරන ද නල බළහිර ප්රතිකළර ඒකකය 

වශ ශදිසි ප්රතිකළර ඒකකය වශළ 

ලෆසිකිලි වාංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම

10,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

16 සකොවහෙම දිවළ සරෝශසේ ශදිසි

ප්රතිකළර ඒකකය ඉදිකිරීම. (ලෆඩ නිම

කිරීම)

7,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

17 සශෝමළෙම මලික සරෝශසේ සජයහඨ

සවෞඛ්ය නිධළරී (SHO) නි

නිලළවසේ ලෆඩ නිම කිරීම

3,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)



18 සමත් සවලන ආයතනසේ  සයෝජිත 

නල ඉදිකිරීම් ශළ අළුත්ලෆඩියළ කටයුතු 

සිදු කිරීම

10,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

19 මිත්සවලන ආයතනසේ  සයෝජිත නල 

ඉදිකිරීම් ශළ අළුත්ලෆඩියළ කටයුතු සිදු 

කිරීම

10,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

20 සවත් සවලන ආයතනසේ  සයෝජිත 

නල ඉදිකිරීම් ශළ අළුත්ලෆඩියළ කටයුතු 

සිදු කිරීම

10,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

21 වත් සවලන ආයතනසේ  සයෝජිත නල 

ඉදිකිරීම් ශළ අළුත්ලෆඩියළ කටයුතු සිදු 

කිරීම

10,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

22 ලළේදුල සවෞඛ්ය වලදය නිධළරී 

සකොට්ඨළසේ මළල ඳවුේ සවෞඛ්ය 

නිධළරි කළර්යළය, මශජන සවෞඛ්ය 

ඳරීක්ක කළර්යළය, සවෞඛ්ය 

ප්රලර්ධන ලෆඩවටශන් වශළ අලය 

සේන ළළලක් වහිත 

සෙොඩනෆගිේක් ඉදිකිරීම - අදියර 2

9,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

23 ඳෂළසත් දිවහත්රික්ක 03 හි සතෝරළෙත් 

වහථළනයන්හි ලයළයළම් ළළ ඉදි කිරීම් -

 අදියර 1 (සඳොේලත්ත, කිරිබත්සෙොඩ, 

ඉාංගිරිය ප්රසේයන්හි)

75,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

24 පිළියන්ද සරෝශසේ විදුලි සවෝඳළනය 

වවිකිරිම වශ සෙොඩනෆගිලි 

වාංලර්ධනය ශළ ලෆසිකිළි ඉදිකිරීම 

(ලෆඩ නිම කිරීම)

7,625

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

25 තාංෙම සරෝශසේ සයෝජිත ලළට්ටු 

වාංකීර්ණය ඉදි කිරීම - අදියර 1

50,000
නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)



26 ලතර සරෝශ වශළ සයෝජිත තට්ටු 

5ක සෙොඩනෆගිලි වාංකීර්ණය ඉදි කිරීම 

- අදියර 1

50,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

මිදී ෙෆනීම්

27 ෙම්ඳශ දිවහත්රික්කසේ සරෝශේ වශළ 

අතයළලය  වලදය උඳකරණ බළ 

දීම.

36,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

28 ෙම්ඳශ දිවහත්රික්කසේ සවෞඛ්ය ආයතන

වශළ විදුලිජනක යන්ත්ර බළ දීම.

22,500
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

29 සශොරණ ඳළනදුර මලික සරෝශේ ශළ 

සක්තුමතී කළන්තළ සරෝශ වශළ 

නිර්වින්ධන යන්ත්ර (anesthetic 

machine) 5 බළ දීම

25,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

30 සශොරණ මලික සරෝශ වශළ ඇසවේ

සුද ඉලත් කිරිසම් යකර්මයට අලය

ලන Pacho යන්ත්රයක් බළ දීම

15,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

31 ඳළනදුර මලික සරෝශ වශළ

Laparoscope  යන්ත්රයක් මිදී

ෙෆනීම

5,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

32 කළුතර දිවහත්රික්කසේ ශදිසි ප්රතිකළර

ඒකක, ප්රළථමික ප්රතිකළර ඒකක වශ

සරෝශේ ලළට්ටු වශළ වලදය

උඳකරණ මිදී ෙෆනීම

40,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

33 ඳළනදුර වශ සශොරණ මලික සරෝශේ 

වශළ වාංලෘතක යන්ත්ර (ventilators) 

බළ දීම

20,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

34 සශෝමළෙම මලික සරෝශ වශළ 

ENT microscope යන්ත්රයක් වශ 

Scanner යන්ත්රයක් මිදී ෙෆනීම

20,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්



35 සකොෂඹ දිවහත්රික්කසේ සවෞඛ්ය 

ආයතන වශළ විදුලිජනක යන්ත්ර බළ 

දීම.

36,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

36 සශෝමළෙම වශ අවිවහවළසේේ මලික 

සරෝශේ වශළ අතයළලය ය ශළ 

අසනකුත් වලදය උඳකරණ බළ දීම

10,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

37 සකොෂඹ දිවහත්රික්කසයහි දන්ත වළයන 

වශළ අතයළලය ලන දන්ත වලදය 

උඳකරණ බළ දීම

4,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

38 බවහනළහිර ඳෂළසත් සරෝශේ වශ 

සවෞඛ්ය වලදය නිධළරී කළර්යළ 

වශළ අධි වාංසේදීතළලසයන් යුතු අධි 

රුධිර පීඩනමළන  බළදීම.

5,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

39 සරෝශේ වශ සවෞඛ්ය ආයතන වශළ 

CCTV ඳශසුකම වහථළපිත කිරීම - 

අදියර 1

6,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

40 පිඹුර මලික සරෝශ වශළ දළශකයක්

(Incinerator) වහථළඳනය කිරීම

5,000
ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

එකතුල 719,325

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, ලළරිමළර්ෙ, 

ධීලර, වත්ත්ල නිහඳළදන ශළ 

සවෞඛ්ය වශ සෙොවිජන 

වාංලර්ධන අමළතයළාංය

41 පිටිඳන ජජීවී ලෙළ වාංලර්ධන 

මධයවහථළන වශළ සේනළළ, 

ශ්රලණළෙළර ශළ සන්ලළසික ඳශසුකම් 

වහිත  සෙොඩනෆගිේක් ඉදිකිරීම.

50,000
සේකම් 

(කෘෂි.අමළ.) 

නි.ප්ර.සේ.(ඉාංජි)



42 ලේපිට දිවහත්රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු 

මධයවහථළනසේ නල සන්ලළසිකළෙළර 

සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම

50,000 සේකම් 

(කෘෂි.අමළ.) 

නි.ප්ර.සේ.(ඉාංජි)

43 සකොටසදනියළල වත්ල ඳළන පුහුණු 

මධයවහථළනසේ නල ෙලෙළ, 

අසවිවෆ ඉදිකිරීම ශළ මාංතීරු 

වෆකසීම

20,000
සේකම් 

(කෘෂි.අමළ.) 

නි.ප්ර.සේ.(ඉාංජි)

44 සදොම්සේ ඳශු වලදය කළර්යළය 

ඉදිකිරීම

23,000 සේකම් 

(කෘෂි.අමළ.) 

නි.ප්ර.සේ.(ඉාංජි)

45 සකොටසදනියළල වත්ල ඳළන පුහුණු 

මධයවහථළනසේ අභිජණන සෙොවිඳ 

වශ පුහුණු මධයවහථළනය වාංලර්ධනය 

කිරීම

10,000
සේකම් 

(කෘෂි.අමළ.) 

නි.ප්ර.සේ.(ඉාංජි)

එකතුල 153,000

අධයළඳන, වාංවහකෘතික ශළ කළ 

කටයුතු, ක්රීඩළ ශළ සයෞලන 

කටයුතු වශ සතොරතුරු තළක්ණ 

අමළතයළාංය

සකොෂඹ කළඳය

46 බඳ/සකො/යසෝදරළ බළ.වි - 90x25 L 

ශෆඩෆති සිේමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ලෆඩ නිම කිරීම

6,000

47 බඳ/සකො/ මශලත්ත ළ.අන්සතෝනි 

සදම විදයළය - 90x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ලෆඩ නිමකිරීම

6,000

48 බඳ/සකො/ සකොටසශේන ළ. ආනළ 

බළලිකළ වි. - 44x32 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ලෆඩ නිමකිරීම

4,300



49 බඳ/සකො/ රසික් සරීඩ් මුවහලිම් 

විදයළය- 110x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ලෆඩ නිමකිරීම

2,500

50 බඳ/සකො/  ටී.බී. ජ යළ වහිරළ විදයළය - 

70x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ලෆඩ නිමකිරීම

6,500

51 බඳ/සකො/ හිේ වීදිය ළ අන්සතෝනි 

පිරිමි විදයළය - 90x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ලෆඩ නිමකිරීම

8,000

52 බඳ/සකො/ එවහ. ඩබ්ලිේ. ආර්. ඩී. 

බණ්ඩළරනළයක වි.- 70x25 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ලෆඩ නිම කිරීම

5,000

53  බඳ/සකො/ නළරළසශේන්පිට මශළමළතය 

විදයළය - 110x25  L ශෆඩෆති 

සිේමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ලෆඩ නිම 

කිරීම

6,000

54 බඳ/සකො/අළුත් කසඩ් සළතීමළ බළලිකළ 

විදයළසේ සතමශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරිම - අදියර 1

16,000

ජයලර්ධනපුර කළඳය

55 බඳ/ජය/ වමුද්ර සේවි බළ.වි - 90x30 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ  ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

6,000

56 කුඩළ බුත්ෙමුල සවෝමළසේවි වි - 

110x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

6,000

57 බඳ/ජය/ මළෂසේ ආදර් පිරිමි වි. - 

90x25 සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ නිම 

කිරීම

6,000

58 බඳ/ජය/ මළෂසේ ආදර් පිරිමි වි - 

ශ්රලනළෙළරසේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

4,000



59 ශ්රි රළහු බළලිකළ ම.වි. - 95x25  

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

3,500

60 බඳ/ජය/ සකොතළල ම.වි.- 90x25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ  ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

6,000

61 බඳ/ජය/ මුනිදළව කුමළරතුාංෙ වි. -  

70x25  සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

2,000

62 ඉශ සබෝමිරිය ක.වි. - 

80x20සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ නිම 

කිරීම

6,000

63 සුසබෝධි ක.වි.- 30x20සෙොඩනෆගිේ 

ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

1,000

64 බඳ/ජය/ මළඳේ විජයස ෝ වි. 

50x25 සෙොඩනෆගිේසේ  ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

6,000

65 විදයළකර බළලිකළ විදයළය - නල 

සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

2,000

66 ජනළධිඳති ප්රළ.වි - 90x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

8,000

67 ාංකළ වභළ විදයළය - 30x20 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

3,000

68 ාංකළ වභළ විදයළය - 25x21 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

2,500

69 ශ්රි සුමනතිවහව ක.වි - 30x25 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

3,000



70 පිලිේ තිකලර්ධන ම.වි - 80x20 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

1,500

71 රළජගිරිය සිරිශද වි. - 90x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

4,000

72 කුඩළ බුත්ෙමුල ධර්මඳළ වි. - 90x25  

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

6,000

73 බඳ/ජය සකොට්ටළල විදයළදළන වි. - 

70x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි 

ලෆඩ නිම කිරීම

6,000

74 බඳ/ජය ජනළධිඳති වි. -  70x25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

7,500

75 මශරෙම ම.ම.වි. - බෆේකනිය වහිත 

ශ්රලණළෙළරය නවීකරණය කිරීම.

20,000

76 ශ්රී ජයලර්ධනපුර පිරිමි විදයළසේ 

ක්රීඩළෙළරසේ ඉතිරි සකොටව 

වාංලර්ධනය කිරීම

11,000

77 බඳ/ජය/මළදිසල රළහු මශළ 

විදයළසේ තට්ටු ශතසර් 

සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරිම

130,000

78 මළදිල රළහු විදයළය පිහිනුම් 

තටළකය ඉදිකිරීම

98,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)
නිර්මාණ සහ 

කගොඩනැඟිලි

79 නළල ජනළධිඳති බළ.විදයළය - 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

4,000

80 සකෝට්සට් ආනන්ද බළලිකළ විදයළය - 

මළයිම් තළේඳසේ ඉතිරි ලෆඩ

2,000



81 සකෝට්සට් ආනන්ද බළලිකළ විදයළය - 

ක්රීඩළපිටිසේ ඳෆති බෆම්ම ඉදිකිරීම

6,000

82 සකොට්ටළල ධර්මඳළ වි. - බෆේකනිය 

වහිත ශ්රලණළෙළරය ඉදිකිරීම

35,000

83 සකොට්ටළල උතුර ධර්මඳළ වි. - 

ක්රීඩළෙළරය වහිත සිේ මශේ 

සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම - අදියර 1

40,000

84 සවේදලත්ත සිේධළර්ථ මධය මශළ 

විදයළසේ ක්රීඩළපිටිය වාංලර්ධනය

7,000

85 මළෂසේ ශ්රී රළහු බළලිකළ මශළ 

විදයළය - සවෞන්දර්ය සෙොඩනෆගිේ 

ඉදි කිරීම

2,000

පිළියන්ද කළඳය

86 බඳ/පිළි/ධර්මසවේන ආටිෙ බළලිකළ 

ම. විදුශ - 130x30 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම - ඉතිරි ලෆඩ

5,000

87 බඳ/පිළි/ සමොරටු මශ විදුශ - 90x30 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම  - 

ඉතිරි ලෆඩ

5,000

88 බඳ/පිළි/ සවබවහතියන් බළලිකළ විදුශ -

 70x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේ  - 

ඉතිරි ලෆඩ

5,000

89 බඳ/පිළි /ශුේධ ව ඳවුසේ කනයළරළම 

විදුශ සිවි මශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරීම  - ඉතිරි ලෆඩ

7,000

90 බඳ/පිළි/ මළම්සේ ක. වි., මළම්සේ, 

පිළියන්ද - 50x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම  - ඉතිරි ලෆඩ

5,000



91 බඳ/පිළි/ නුසේසෙොඩ ළන්ත සජෝවේ 

බළලිකළ විදුශ - 40x25 පුවහතකළ 

සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම  - ඉතිරි ලෆඩ

10,000

92 බඳ/පිළි/ රළලතළලත්ත සමසතෝදිවහත වි. 

- 90x30 සතමශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරීම  - ඉතිරි ලෆඩ

6,000

93 බඳ/පිළි/සුසන්ත්රළසේවි බළලිකළ විදුශ -

 90x30 සතමශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරීම  - ඉතිරි ලෆඩ

4,500

94 නුසේසෙොඩ ළන්ත සජෝන් විදයළසේ 

ශ්රලණළෙළරය ඉදිකිරීම - අදියර 1

20,000

95 රත්මළන හින්දු විදයළසේ - 260x33 

සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

38,400

96 රත්මළන හින්දු විදයළසේ සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

30,000

97 රත්මළන හින්දු විදයළසේ අසනකුත් 

සෙොඩනෆගිලි වාංලර්ධනය කිරීම 

(කළන්තළ ශළ පිරිමි සන්ලළසිකළෙළර, 

මුළුතෆන්සෙය, සභෝජනළෙළරය, පිරිමි 

ලෆසිකිළි)

11,400

සශෝමළෙම කළඳය

98 බඳ/සශෝ/ සශෝමළෙම ජනළධිඳති 

විදයළසේ (90x25) සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ සදලන අදියසර් ලෆඩ 

නිම කිරීම.

7,000



99 බඳ/සශෝ/ පිටුම්සේ ක.වි. (100x25) 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 2 අදියර 

ලෆඩ නිම කිරීම.

5,000

100 බඳ/සශෝ/ කශසශේන සබොරළුසෙොඩ 

ම.වි (90x25) ප්රධළන ළළල වහිත 

සෙොඩනෆගිේසේ ලෆඩ නිම කිරීම

5,000

101 බඳ/සශෝ/ සුභළරතී මශළමළතය ම.වි.  

(70x25) සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

සදලන අදියසර් ලෆඩ නිම කිරීම.

6,000

102 බඳ/සශෝ/ ළන්ත සජෝන් සබොවහසකො 

ම.වි. (70x25) සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ  2 අදියර ලෆඩ නිම 

කිරීම.

4,900

103 බඳ/සශෝ/ සකොවහෙම ම.වි. (100x25) 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ සදලන 

අදියසර් ලෆඩ නිම කිරීම.

10,500

104 බඳ/සශෝ/ මළෙම්මන ම.වි. (70x25) 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ සදලන 

අදියසර් ලෆඩ නිම කිරීම.

9,700

105 බඳ/සශෝ/ පිටිඳන ක.වි. (70x25) 

සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 03 ලන 

අදියසර් ලෆඩ නිම කිරීම.

3,500

106 බඳ/සශෝ/ සකළිමඩ ක.වි. (60x20) 

සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 03 ලන 

අදියසර් ලෆඩ නිම කිරීම.

4,800

107 බඳ/සශෝ/ මීසෙොඩ ධර්මරළජ ම.වි. 

(50x25) සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ලෆඩ නිම කිරීම.

2,500



108 බඳ/සශෝ/ සබෝසේ රළජසිාංශ ම.වි. ( 

90x25) සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම.

1,500

109 බඳ/සශෝ/ කශතුඩුල ඩබ්.එන් . 

සඳසර්රළ ක.වි. (50x25) සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ලෆඩ නිම කිරීම.

4,600

110 බඳ/සශෝ/ සිරිපියරතන ම.ම.වි. 

(90x25) සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ  

සදලන අදියර ලෆඩ නිම කිරීම.

6,900

111 බඳ/සශෝ/ මීසෙොඩ ම.වි. ක්රිඩළෙළරසේ 

ලෆඩ නිම කිරීම.

1,800

112 සශෝමළෙම අධයළඳන කළඳසේ 

සුභළරතී විදයළසේ ශ්රලනළෙළරය වහිත 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරිම - 

ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

62,020

113 බඳ/සශෝ/ නියෙ විදයළකීර්ති ක.වි. - 

සදමශේ ඳන්ති කළමර සෙොඩනෆගිේ 

ඉදි කිරීම - අදියර 1

20,000

114 බඳ/සශෝ/ සශෝමළෙම ම.වි. - සතමශේ 

ඳන්ති කළමර සෙොඩනෆගිේ ඉදි කිරීම 

- අදියර 1

27,500

115 බඳ/සශෝ/ අම්බන්සෙොඩ සිරිඳති වි. - 

සදමශේ ඳන්ති කළමර සෙොඩනෆගිේ 

ඉදි කිරීම  - අදියර 1

20,000

116 සීතළලක අධයළඳන සකොට්ඨළසේ 

ඳශත්ෙම සරෝමළණු කසතෝලික 

විදයළසේ නල සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි 

ලෆඩ

32,800

මිනුලන්සෙොඩ කළඳය



117 මිනු/නළලළන ම.විදයළසේ අඩක් නිම 

කෂ 120x30 සතමශේ 

සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

118 මිනු/යටියන සරෝ.ක.ක.විදයළසේ 

අඩක් නිම කෂ 110x35 සතමශේ 

සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

119 මිනු/ඥළසනෝදය ම.ම.විදයළසේ අඩක් 

නිම කෂ 90x30 සතමශේ 

සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

120 මීරිෙම සකොට්ඨළ අධයළඳන 

කළර්යළය - නල සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ

8,000

121 මිනු/කුරීසකොටුල ක.විදයළසේ අඩක් 

නිම කෂ 70x25 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

122 මිනු/ෙණිහිමුේ ප්රළ.වි. - 70x25 

සදමශේ සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

123 මිනු/ශළුෙම ධර්මඳළ ප්රළ.විදයළසේ 

අඩක් නිම කෂ 70x25 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

6,000

124 මිනු/සෙොඩිෙමුල ම.විදයළසේ අඩක් 

නිම කෂ 70x25 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

5,000

125 දිවුපිටිය සකොට්ඨළ අධයළඳන 

කළර්යළය - නල සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ

7,000

126 මිනු/සශොරම්ඳෆේ සීවිම මශළ 

විදයළසේ අඩක් නිම කරන ද 

40x20 බහුකළර්ය සෙොඩනෆඟිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ

2,000



127 මිනු/ඳවහයළ ප්රළ.විදයළසේ අඩක් නිම 

කෂ 90x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

128 මිනු/මළසබොද ම.වි. - නෆටුම් 

කළමරසේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

600

129 මිනු/උඩුෙම්ඳ ප්රළ.විදයළසේ අඩක් 

නිම කෂ 70x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

2,000

130 මිනු/කේඑළිය ප්රළ.විදයළසේ අඩක් 

නිම කෂ 70x25 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

2,000

131 මිනු/යටෙම ප්රළ.විදයළසේ අඩක් නිම 

කෂ 120x25 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

2,000

132 මිනු/ලටිනළඳශ සරෝ. ක.ක.විදයළසේ 

අඩක් නිම කෂ 90x25 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

1,000

133 මිනු/ෙේඔළුල මුවහලිම් ක.වි. - 90x25 

සතමශේ සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

2,000

134 මිනු/බඩේෙම වරණතිවහව 

ක.විදයළසේ අඩක් නිම කෂ 70x25 

සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

1,600

මීෙමු කළඳය

135 ඳේන්සවේන සරෝ.ක.ප්රළ.වි - 

90x25සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ අලවන් කිරීම

8,000

136 පිටිඳන ළ.මරියළ ම.වි - 

90x25සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි 

ලෆඩ අලවන් කිරීම

5,000



137 ලෆේවීදිය වළ.සවබවහතියන් ම.වි - 

90x25 සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ අලවන් කිරීම

4,500

138 නළරාංසෙොඩඳළලුල ම.වි සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ අලවන් 

කිරීම

5,000

139 සෙොන්වළේසේවහ ම.වි සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ අලවන් 

කිරීම

5,000

140 විදයළාංකළර ම.වි - 50x40 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ අලවන් 

කිරීම

4,500

141 අේසළශහ ම.වි - 120x30 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ අලවන් 

කිරීම

10,000

142 කුඩශසඳො ක.ේවි.වි - 100x20 

තනිමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

අලවන් කිරීම

2,000

143 කට්ටුල ළ. ෆ්රෆන්සිවහ වළසවහ ක.වි. - 

30x20 සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

අලවන් කිරීම

2,000

144 උදම්මිට ආචළර්ය කුසිාංශ ම.වි - 

120x30 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ අලවන් කිරීම

8,000

145 කටළන සකොට්ඨළ අධයළඳන 

කළර්යළය -30x18 තනිමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ අලවන් 

කිරීම

2,100

146 බටෙම ධර්මළසෝක ම.වි. -20x25  

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ අලවන් 

කිරීම

1,800



147 මීෙමුල කළඳ අධයළඳන කළර්යළය - 

නල සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

148 බඳ/මීෙමු මරියරළජනී ේවිතික 

විදයළසේ සතමශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරිම - ඉතිරි ලෆඩ

4,000

149 මීෙ/ සජයරළජ් ප්රනළන්දුපුේසේ ම.වි.- 

110x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරිම

35,000

150 මීෙ/ ආඬිඅම්බම ම.වි.- 100x30 

ප්රධළන ළළල වහිත සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරිම - අදියර 1

25,000

151 මීෙ/ කල ළ. සජෝේ ක.ේවි.වි - 

110x30 සතමශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරිම - ඉතිරි ලෆඩ

45,000

152 බඳ/මීෙ කටළන හිනටියන 

ධම්මළසෝක මශළ විදයළසේ 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරිම

22,000

ෙම්ඳශ කළඳය

153 බඳ/ෙම්/කිරිදිලෆ වාං මිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය 130x35  සිේ මශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

25,500

154 බඳ/ෙම්/බණ්ඩළරලත්ත ඳරළක්රම ම.වි 

110x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

18,200

155 බඳ/ෙම්/උඩුෙශලේසඳො ක.වි 40x20 

විදයළෙළරය ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

800

156 බඳ/ෙම්/තක්ෂිළ ම.වි 70x25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

3,800



157 බඳ/ෙම්/එේක්ක මශළ විදයළය 

130x30 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

6,000

158 බඳ/ෙම්/සදොම්සඳ මශළ විදයළය  

90x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

11,500

159 බඳ/ෙම්/අල මශළ විදයළය 70x25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

6,000

160 බඳ/ෙම්/බුළුෙශසෙොඩ ශ්රී විජය ක.වි  

70x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම

7,000

161 බඳ/ෙම්/ඕවිටිෙම ප්රළ.වි 70x25 

සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

2,000

162 බඳ/ෙම්/ සෙෝතමී කනිහඨ විදයළසේ 

සිේ මශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම (110x30)

9,000

163 බඳ/ෙම්/දාංසෙොේ  මශළ  විදයළය 

රැවහවීම් ළළල ඉතිරි ලෆඩ

6,000

164 බඳ/ෙම්/අේ අවහශර් මධය මශළ  

විදයළය 160x30 සෙොඩනෆගිේ 

ඉදිකිරීම - ඉතිරි ලෆඩ

10,000

165 බඳ/ෙම්/වාං සබෝධි මධය මශළ  

විදයළය - ක්රීඩළ මණ්ඩඳය වහිත 

ප්රධළන ළළසලහි ඉතිරි ලෆඩ

3,000

166 බඳ/ෙම්/සම්රින්ඩ් විදයළය 

විදුශේඳති කළර්යළසේ ඉතිරි ලෆඩ

1,400



167 බඳ/ෙම්/සශොරසෙොේ ශ්රී ාංකළ ප්රළ.වි 

එළිමශන් සේදිකළල වහිත පුවහතකළ 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ

400

168 බඳ/ෙම්/කිරිඳිවිට ෙෆමුණු ක වි.- 

40x20 විදයළෙළරසේ ඉතිරි ලෆඩ

200

169 බඳ/ෙම්/අමුණුසෙොඩ කුමළරදළව ක වි.-

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

3,000

කෆෂණිය කළඳය

170 බඳ/කෆ/ කඩලත ම.ම.වි 110x25 

තුන්මශේ සෙොඩනෆගිේ  ඉදිකිරීම - 

3 අදියර

5,000

171 බඳ/කෆ/ සබොේෙ ම.වි.90x25 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි  ලෆඩ -  3 අදියර

2,000

172 බඳ/කෆ/ යටිසශේන ක.වි.90x25 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි  ලෆඩ

4,000

173 බඳ/කෆ/ ලත්ත නළයකකන්ද 

බළ.ප්රළ.වි. 100x25 සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි  ලෆඩ නිම කිරීම

5,000

174 බඳ/කෆ/ ලත්ත සරෝමළනු 

කසතෝලික සදමෂ.වි. 70x25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි  ලෆඩ 

නිම කිරීම

1,500

175 බඳ/කෆ/ළන්ත ආනළ බළ.ම.වි-

36x30 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි  ලෆඩ නිම කිරීම

4,000

176 බඳ/කෆ/ඩී.ඒ.   රළජඳක්-100x25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි  ලෆඩ 

නිම කිරීම

8,000



177 බඳ/කෆ ශ්රී වාං මිත්තළ ම.වි.-

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

178 බඳ/කෆ/ බියෙම ම.ම.වි.90x25 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි  ලෆඩ

5,000

179 බඳ/කෆ/ඳලියසෙොඩ සරෝ.ක.ප්රළ.වි - 

100x25 සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

180 බඳ/කෆ/ හුණුපිටිය බණ්ඩළරණළයක 

.ම.වි. 90x25 සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉදිකිරීම්  (2අදියර)

5,000

181 බඳ/කෆ/හුණුපිටිය වහිරළ ම.වි-

68x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ

6,200

182 බඳ/කෆ/හුණුපිටිය වහිරළ ම.වි - 

90x25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි  ලෆඩ නිම කිරීම

8,000

183 බඳ/කෆ/අේ මුබළරක් ප්රළ.වි - 120*30 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

184 බඳ/කෆ/ සශසේනළ විසජ්ලර්ධන 

ම.වි. සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි  ලෆඩ

2,500

185 බඳ/කෆ ජනළධිඳති විදයළසේ 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉදිකිරිම - 

ඉතිරි ලෆඩ

24,750

මතුෙම කළඳය

186 මතුෙම කළඳ අධයළඳන කළර්යළසේ  

නල සෙොඩනෆගිේ ඉදි කිරීම - අදියර 

2

40,000

187 බඳ/මතු/ළන්තසම්රි ම. වි  පිහිනුම් 

තටළකසේ ඉතිරි ලෆඩ

7,500



188 බඳ/මතු/සිරිනිලළව ප්රළ.වි. 50x25 

සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

5,910

189 බඳ/මතු/දික්සශේන ක.වි. බහුකළර්ය 

සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

2,000

190 බඳ/මතු/නවුත්තුඩුල ක.වි. 90x25 

සදමශේ සෙොඩනෆඟිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

9,490

191 බඳ/මතු/ මීෙශතෆන්න  සමරිේ 

කළරියලවම් ම.ම.වි ශ්රලනළෙළරසේ 

සඳොදුලෆසිකිළිය ඉදිකිරීම ඉතිරි ලෆඩ

1,000

192 බඳ/මතු/ මළකන්දළල ක.වි ෙෘශ 

විදයළෙළරසේ ඉතිරි ලෆඩ

700

193 බඳ/මතු/සමොරෙ සුනන්ද ප්රළ.වි 

30x20 සෙොඩනෆගිේසේ ඳෂමු මශ 

ඉතිරි ලෆඩ

3,000

194 බඳ/මතු/ ඇබඩ ක.වි 40x20 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

1,500

195 බඳ/මතු/සකොවහගුන ක.වි 60x20 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

6,000

196 බඳ/මතු/යටසදොෂ ක.වි.  90x25 

සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

6,000

කළුතර කළඳය

197 ඥළනිවහවර මශළ විදයළය 48x40 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ලෆඩ නිම 

කිරීම

7,000

198 සදොඩන්සෙොඩ ම.වි 40x48 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

8,000

199 ලළේදුල ම.ම.වි සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි සකොටව

6,000

200 කළුතර සුෙත විදුශ 60x25 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි සකොටව

6,000



201 ඳළනදුර ළන්ත අන්සතෝනි පිරිමි නල 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

6,000

202 මශෙම්මෆේද ප්රළථමික විදයළය 80x60 

සෙොඩනෆගිේ ලෆඩ නිම කිරීම

4,000

203 සඳොතුවි ම.වි 40x30 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ

2,000

204 කළුතර මුවහලිම් බළලිකළ විදුශ 

90X25 සතමශේ සෙොඩනෆගිේ 

ඉතිරි ලෆඩ

8,000

205 සබ්රුල නලීම් ශජ්ජයර් මු.බළ විදුශ 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ

6,000

206 ඳළනදුර ළන්ත අන්සතෝනි බළලිකළ 

විදුශ සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි 

ලෆඩ

5,000

207 ඳළනදුර රළජකීය විදුශ සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ

5,000

208 කළුතර සේළපුර ම.වි බහුකළර්ය 

ඒකකසේ ඉතිරි ලෆඩ

2,500

209 ඳළනදුර බළලිකළ විදුශසේ සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ

10,000

210 ලකඩ සබෞේධළසෝක විදුශ 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ

2,000

211 සඳොතුපිටිය ම.වි 100x30 සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ලෆඩ නිම කිරීම

2,500

212 සේරෙ ශ්රී සේවිමිත්ත ප්රළ.වි සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ

8,800

213 චීන සකොටුල මුවහලිම් ප්රළ.වි 90x25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ ඉතිරි ලෆඩ

6,000



214 සබ්රුල සකට්ඨළව අධයළඳන 

කළර්යළය සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

15,000

215 නළසෙොඩ ෙේවහව 40x48 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේ ලෆඩ නිම කිරීම

10,000

216 බඳ/කළුතර ඳළනදුර සකසවේලත්ත 

ජීළන් මශළ විදයළසේ සෙොඩනෆගිලි 

ඉදිකිරිම - ඉතිරි ලෆඩ

13,000

සශොරණ කළඳය

217 සශොරණ කළඳ අධයළඳන 

කළර්යළසේ අඩක් නිම කෂ සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ඉදිකිරීම්

20,000

218 සශොරණ සකොට්ඨළ අධයළඳන 

කළර්යළසේ අඩක් නිම කෂ සතමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ඉදිකිරීම්.

15,000

219 බඳ/සශො/සරමුණ ම.වි130×25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේ  ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම .

6,000

220 බඳ/සශො/මශෙම ප්රළ.වී 60×20 ශළ 

40×20 සදමශේ සෙොඩනෆගිලිල 

ඉතිරි ලෆඩ

7,000

221 බඳ/සශො/නිේචෆටේ සදමෂ  විදයළය 

90×30 සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ

5,000

222 බඳ/සශො/ඳශෂ කරන්නළසෙොඩ  ප්රළ.වී  

90×25 අඩක් නිමක 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

6,000



223 සශොරණ කළඳ අධයළඳන 

කළර්යළසේ අඩක් නිම කෂ ෙරළජසේ  

ඉතිරි ඉදිකිරීම්.

1,500

224 බඳ/සශො/ඇේකන්ද සදමෂ වි 

40×20 සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ

4,000

225 බඳ/සශො/ෙේතුසඩ් ධම්මකිත්තී  ප්රළ.වි 

90×30  සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ

4,000

226 බඳ/සශො/අරකවි ඉසිඳතන ක.වි 

110×25 සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ 

ඉතිරි ලෆඩ

4,000

227 බඳ/සශො/බෆේපිටිය ප්රළ.වි 2012 

ලර්සේ ඉදිසකරුන 90×25 සදමශේ 

සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ඉදිකිරීම්

4,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

228 බඳ/සශො/මදුරළල ම.වි 40×25 

සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

4,000
නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

229 බඳ/සශො/කෆටසෙොඩ ප්රළ.වි 90×25 

සදමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ

4,000
නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

230 බඳ/සශො/ඳරෙවහසතොට විදයළසෝක 

ම.වි 40×25  සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි 

ලෆඩ

4,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

231 බඳ/සශො/මශවි ක.වි 70×25 

සතමශේ සෙොඩනෆගිේසේ ඉතිරි ලෆඩ.

6,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

සකොෂඹ  දිවහත්රික් සඳොදු

232 මශරෙම පිහිනුම් තටළකය - ඉතිරි ලෆඩ 45,000
සේකම් (ප්රලළශන 

අමළතයළාංය)



233 ජයලර්ධනපුර කළඳ අධයළඳන 

කළර්යළසේ තට්ටු 4 සෙොඩනෆගිේ 

වාංලර්ධනය කිරිම

40,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

234 සකොෂඹ, ජයලර්ධනපුර,සශෝමෙම ශළ 

පිළියන්ද යන කළඳයන් හි එක් 

කළඳයකට ඳළවේ 10 බෆගින් ඳළවේ 

40 ක  " වහමළර්ට් " ඳන්ති කළමරය 

බෆගින් වෆකසීම. (එක් ඳන්ති 

කළමරයක් වශළ රු. මිලියන 1 බෆගින්)

40,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

කළුතර දිවහත්රික් සඳොදු

235 කළුතර, මතුෙම ශළ සශොරණ යන 

කළඳයන් හි එක් කළඳයකට ඳළවේ 

10 බෆගින් ඳළවේ 30 ක  " වහමළර්ට් " 

ඳන්ති කළමරය බෆගින් වෆකසීම. (එක් 

ඳන්ති කළමරයක් වශළ රු. මිලියන 1 

බෆගින්)

30,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

ෙම්ඳශ දිවහත්රික් සඳොදු

236 ෙම්ඳශ,මිනුලන්සෙොඩ,මීෙමුල ශළ 

කෆෂණිය යන කළඳයන් හි එක් 

කළඳයකට ඳළවේ 10 බෆගින් ඳළවේ 

40 ක  " වහමළර්ට් " ඳන්ති කළමරය 

බෆගින් වෆකසීම. (එක් ඳන්ති 

කළමරයක් වශළ රු. මිලියන 1 බෆගින්)

40,000

ඳෂළත් සවෞඛ්ය 

සවේලළ අධයක්

ඳෂළත් සඳොදු

237 මශරෙම සඳොේලත්ත ක්රීඩළ ඳළව 

ඉදිකිරීම ශළ සන්ලළසිකළෙළරය - අදියර 

1

100,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

එකතුල 1,996,870



මළර්ෙ, ප්රලළශන, වමුඳකළර 

වාංලර්ධන ශළ සලෂ, නිලළව ශළ 

ඉදිකිරීම්, ලතු යටිත ඳශසුකම්, 

කර්මළන්ත වශ ග්රළම වාංලර්ධන 

අමළතයළාංය

238

රත්මළන ඉදිකිරීම් අභයළව ශළ 

ඳර්සේන ආයතනය වාංලර්ධනය 

කිරීසම් ඉතිරි ලෆඩ

44,860

වළමළනයළධීකළරි 

(ඳෂළත් මළර්ෙ 

වාංලර්ධන 

අධිකළරිය)

එකතුල 44,860

ඳෂළත් ඳළන, ආර්ථික 

ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශළ 

බක්ති, ඳරිවර කටයුතු, 

ජවම්ඳළදන ශළ ජළඳලශන වශ 

වාංචළරක කටයුතු අමළතයළාංය

239

කරදියළන මිහිවරු වම්ඳත් 

මධයවහථළනසේ පුහුණු මධයවහථළනයක් 

ඉදිකිරීම - අදියර 1

75,000

අධයක් (අඳද්රලය 

කෂමණළකරන 

අධිකළරිය)

240

මශරෙම ප්රළ.සේ සකොට්ඨළසේ 

මිරිශළන ඉසුර සේලප්රිය ක්රීඩළාංෙණය 

වාංලර්ධනය කිරීම

40,000

සකොමවළරිවහ 

(ඳෂළත් ඳළන 

සදඳළර්තසම්න්තුල

)



241 අත්තනෙේ ප්රළ.සේ. සකොට්ඨළසේ 

සේයන්සෙොඩ රාංෙ ළළසේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම ශළ ලළයු වමීකරණය කිරීම.

6,000

නි.ප්ර.සේ. (ඉාංජි)

එකතුල 121,000

මුළු එකතුල 3,035,055


