
 
 2017   ක්රියාත්මක වැඩසටහන  

 පළාත් සංවර්ධන ප්රදාන  

අධයාපන අමාත්යාංශ     

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  කටාන 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

H78561102004 WP/NEG/Kimbulapitiya R.C.P.V. - Completion of 
90x20 building 

        
3,700,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/3/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  මීගමුව 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561103007 WP/NG/ Basiyawatta V. - Repairing of principal s 
office 

            
200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/4/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  මිනුවනලගාඩ 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

H78561104001 Construction of a new building for Minuwangoda 
Japalawatta new secondary school 

        
8,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 2/27/2017 

A78561104012 WP/Minu/ Yatiyana M.V. - Repairing of stage             
295,500.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/26/2017 

     



ගම්පහ   ප්රා.ලේ  මීරිගම 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561105001 WP/MINU/Aligarah M.V. - Development work of 
pupils play area 

            
200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/5/2017 

A78561105002 WP/MINU/ Delwala Olkot M.V. - Reparing of 
Main hall  

        
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/5/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  අත්ත්නගේල 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561106001 WP/Gum/Urapola M.V - Development of 
entrance Road 

            
200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/8/2017 

D78561106002 WP/Gum/Rathambale K.V - Development of 
entrance Road 

            
200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/8/2017 

H78561106003 WP/GAM/Veyangoda St. Mary s V. - Construction 
of boundary wall 

            
374,125.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/3/2017 

A78561106004 WP/GM/Welikadamulla K.V. - Repairing of 60*20 
office room  

        
1,450,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/5/2017 

H78582106005 බප/ගම් ඌරලපාළ මධ්ය මහා විදුහේ පරිශ්රය තුල 
අත්පේදු ක්රීඩා පිටියක් ඉදිකිරීම 

        
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/4/2017 

D78561106011 WP/GAM/ Alawala M.V. - Development of 
entrance 

            
200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/23/2017 

H78582106020 බප/ගම්/එළුවපිටිය කනිෂ්ඨ විදුහලේ ක්රීඩා පිටිය පස් 
පුරවා සකස් කිරීම 

            
500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/4/2017 

     



ගම්පහ   ප්රා.ලේ  ගම්පහ 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561107003 WP/GM/Imbulgoda Vihara Mahadevi P.V. - 
Repairing of 190x20 building, 2 Nos. of 30x20 
building and Repairs of toilets 

        
1,400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/30/2017 

A78561107004 WP/GAM/Indigolla Vijitha P.V. - Renovation of 
computer room as a CRC center 

            
680,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/4/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  ජා ඇල 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561108004 WP/NEG/Kandana St Sebastian M.V.- 
Development of playground  

            
200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/23/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  වත්ත්ල 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561109005 WP/NEG/Uswetakeiyawa St Mary s M.V. - 
Development of entrance Road 

            
500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/18/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  මහර  

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561110008 WP/KELA/Buthpitiya M.V.- Development of 
playground  

            
100,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/23/2017 

A78561110004 WP/KELA/Siyane Neelammahara P.V. - Repairing 
of roof of 110x30 building 

              
50,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/4/2017 

     



ගම්පහ   ප්රා.ලේ  ලදාම්ලේ 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561111004 WP/GM/Anuragoda K.V. - Repairing of 80x20 
building 

        
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/29/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  බියගම 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561112004 WP/Kela/Sri Pemananda m.v. - Repairing of roof 
of Science laboratory 

        
1,200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/4/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  කැළණිය 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561113004 WP/KELA/Dippitigoda R.C.P.V. - Development of 
school premises  

            
300,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/14/2017 

D78561113005 WP/Kela/Wedamulla m.v. - Development of 
entrance road 

            
300,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/14/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  ලකාළඹ 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561121003 WP/COL/St.Annes M.V.- Repairing of library 
building 

        
1,200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/23/2017 

N78561121013 WP/COL/Clifton B.M.V. - Preliminary site 
inspection and preparation of condition report 

              
70,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/12/2017 

     

     



ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561123005 WP/JAYA/Philip Thilakawardhana M.V. - 
Development of entrance road  

        
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/3/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  කඩුලවල 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561124001 WP/JAYA/Philip Thilakawardhana M.V. - 
Development of entrance road  

        
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/3/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  ලදහිවල 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561127001 WP/Pili/St. John s College (Nugegoda) Repairing 
of 70x25 two storied building 

        
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/7/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  කැස්බෑව 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

N78561129012 Construction of the name board for Sunethra 
Maha devi Maha Vidyalaya 

            
140,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 6/23/2017 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ලකාළඹ ප්රා.ලේ  ලහෝමාගම 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

H78561130001 WP/Ho/Kiriwaththuduwa Wijayawardhana M.V  
construction of rubble masonry retaining tiers 

        
1,400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/1/2017 

A78561130004 Homagama Zonal Education Office - Modification 
by interlock paving area around the water tank 

              
17,870.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/15/2017 

A78561130005 WP/HO/Deepangoda K.V. - Repairing of teacher s 
quarters 

            
539,440.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/15/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  සීත්ාවක 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561131003 WP/HO/Ilukovita K.V. - Repairing of teacher s 
quarters 

            
272,250.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/15/2017 

A78561131004 WP/HO/Eswatta South K.V. - Repairing of teacher 
s quarters 

            
542,560.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/15/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  පාදුක්ක 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561133001 WP.Ho. Siri Piyarathana M.V.  Repairing & 
improvement of 90x25 three storied building    

        
9,450,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 2/28/2017 

A78561133007 WP/HO/Dampe K.V. - Repairing of roof of main 
hall and office 

        
1,600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/24/2017 

     

     

     



කළුත්ර   ප්රා.ලේ  පානදුර 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561141001 WP/KALU/Panadura Royal College – Repairing of 
roof of building with English unit  

            
350,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/5/2017 

A78561141019 WP/KALU/Thalpitiya K.V. - Colour washing of 
school buildings 

            
200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/14/2017 

කළුත්ර   ප්රා.ලේ  කළුත්ර 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561142001 WP/KALU/Nagoda Gallassa P.V.- Development of 
internal access roads 

            
400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/27/2017 

A78561142002 WP/KALU/Nagoda M.V. - Repairing of roof of 
primary section building 

        
1,300,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 5/4/2017 

කළුත්ර   ප්රා.ලේ  ලහාරණ 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

H78561144001 Horana zonal education office - Balance work of 
new building 

        
5,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/27/2017 

කළුත්ර   ප්රා.ලේ  බුලත්සංහල 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561146001 WP/HR/Kudaganga T.V. - Development of 
Internal Access Road 

        
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/27/2017 

     

     



කළුත්ර   ප්රා.ලේ  ලදාඩංලගාඩ 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561147002 WP/KALU/Bombuwala Sri Dharmaloka M.V. - 
Development of Internal Access Roads 

            
500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/27/2017 

කළුත්ර   ප්රා.ලේ  ලේරුවල 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

N78561148014 WP/KALU/Halkandawila m.v. - Repairing of L 
Shape single story old building 

            
890,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/6/2017 

කළුත්ර   ප්රා.ලේ  මතුගම 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

H78561149001 Mathugama Zonal Education office  construction 
of new building 

      
25,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/23/2017 

D78561149002 WP/MATU/E.W.Adikaram K.V.- Development of 
the Internal Access Roads  

            
600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/27/2017 

කළුත්ර   ප්රා.ලේ  අගලවත්ත් 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

A78561150001 WP/MATHU/Mahakalupahana K.V. - Repairing of 
roof of 80x20 building  

        
1,800,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/14/2017 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 



කළුත්ර ප්රා.ලේ  වලේලාවිට 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

H78561151001 WP/MATHU/Magurumaswila K.V   construction 
of a new  three class room building. 

        
6,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/1/2017 

H78561151005 WP/MATHU/Udugama K.V. - Construction of 
security fence 

            
500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/5/2017 

කළුත්ර   ප්රා.ලේ  පාලිනදනුවර 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

D78561152001 WP/MATU/Hadigalle Siri Vipulasiri K.V.- 
Development of the Internal Access Roads 

            
400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/27/2017 

D78561152002 WP/MATU/Kapugedara K.V. - Development of 
the Internal Access Roads 

            
400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 3/27/2017 

A78561152005 WP/MATHU/Kosgulana K.V. – Repairing of 80x20 
building  

        
1,700,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/10/2017 

A78561152006 WP/MATHU/Ingurudaluwa K.V. – Repairing of 
60*20 building 

        
1,800,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 4/5/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  ලපාදු 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

N78561163006 Reconstruction of disaster affected schools in 
Gampaha District 

            
500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/6/2017 

 
 
 

   
 
 

 
 
 



ලකාළඹ ප්රා.ලේ  ලපාදු 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

N78561164002 Reconstruction of disaster affected schools in 
Colombo District 

            
130,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/6/2017 

කළුත්ර   ප්රා.ලේ  ලපාදු 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති නාමය  අනුමත් මුදල  
වයාපෘති 

බලධාරියා 
ක්රියාත්මක බලධාරියා අනුමත් දිනය 

N78561165002 Reconstruction of Disaster affected schools in 
Kaluthara District 

            
120,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ (ඉංජිලේරු) 7/6/2017 

 


