
 2017   ක්රියාත්මක වැඩසටහන  
 පළාත් නිශ්චිත කාර්ය ප්රදාන  

අධ්යාපන අමාතයාාංශ්     

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  දිවුලපිටිය 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561101001 WP/MINU/Ihala Madampella K.V. - Repairing of 70x25 two 
storied building (Stage 01) 

    
1,750,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/10/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  මීගමුව 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561103001 WP/NG/Munnakkaraya st. Nicola V.- Renovation of 70x25 two 
storied Building 

        
700,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

A76561103002 WP/NG/ Thalahena K.V.- Renovation of 140x22 Main hall         
600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

A76561103003 WP/NG/Thalahena K.V. - Renovation of 80x20 building         
400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561103004 WP/NG/Al-Falah M.V. - Balance work of 120x30 three storeyed 
building 

    
5,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

N76561103005 WP/NG/Pitipana St. mary s M.V. - Demolishing and removal of 
dilapidated infrastructures and site preparation for a new 
building 

        
479,571.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

5/4/2017 

      

      

      

      

      

      



ගම්පහ   ප්රා.ලේ  මිනුවනලගාඩ 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561104001 WP/Minu/Weediyawatta K.V. - Repairing of two storied 
building.  

    
1,750,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/3/2017 

H76561104002 WP/Minu/ Galoluwa muslim K.V. - Balance work of 90*25 
three storeyed building. 

    
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561104003 WP/Minu/ Yatagama P.V. - Balance work of 120*25 two 
storeyed building 

    
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561104004 WP/MINU/Mabodala M.V. - Balance work of dancing room         
520,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

N76561104005  WP/Minu/ Udugampola R.C.P.V. - Soil test for 90x25 three 
storeyed new building 

        
400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/5/2017 

A76561106001 WP/GM/Bopagama K.V. -  Laying the cement of 60*20 1,2,3 
class room building 

    
1,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

A76561106002 WP/GM/Darussalam P.V. -  Repairing  of 60*20 Laboratory 
building 

    
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  ගම්පහ 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561107001 WP/GM/Horagolla Sri Lanka P.V. - Construction of Library 
building with open theatre 

    
3,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561107002 WP/GM/Bulugahagoda Sri Vijaya V. - Balance work of 110x25 
two storied building 

    
5,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/23/2017 

H76561107003 WP/GM/Kirindiwita Gamunu K.V. - Construction of 40*20 
Laboratory building 

    
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/5/2017 

H76561107004 Construction of Septic tank for Gampaha Zonal Education 
office  

        
200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/26/2017 

      



ගම්පහ   ප්රා.ලේ  ජා ඇල 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561108001 WP/NG/Polpitimukalana Siriwardhana P.V.- Construction of 
Non Formal Unit 

    
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/5/2017 

H76561108002 WP/NG/G.B Senanayake M.V.- Construction of 40x20 building 
(Home Science room and Staff room) 

    
2,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/5/2017 

H76561108003 WP/Ng/Walpola Dharmarathana J.S.V.- Construction of open 
theatre 

        
310,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561108004 WP/NG/Batuwatta P.V. - Development of Children play area          
470,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/14/2017 

H76561108005 WP/NG/Ja ela Jayanthi M.V. - Balance work of 115X20 L shape 
building 

    
3,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/11/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  වත්තල 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561109001 WP/NG/Pamunugama M.V. - Balance work of 90x25 two 
storey building 

    
3,700,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/11/2017 

H76561109002 WP/NEG/Uswetakeiyawa St. Mary s M.V. - Construction of 
toilet system 

        
800,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/26/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ගම්පහ ප්රා.ලේ  මහර  

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561110001 WP/KE/Sirisiduhath K.V. - Repairing of roof of 25*110 building     
3,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561110002 WP/KE/Wilimbula V - Construction of  a New three storeyed 
building 

    
6,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/5/2017 

H76561110003 WP/KE/Siri Siduhath K.V.-Balance work of two storeyed 
building 

    
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561110004 WP/KE/Jayakody M.V. -Balance work of 70*25 building     
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

5/8/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  ලදාම්ලේ 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561111001 WP/GAM/ Dekatana Padmawathie V. - Balance work of 25x77 
two storeyed building 

    
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/3/2017 

ගම්පහ   ප්රා.ලේ  බියගම 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561112001 WP/KE/Sangamiththa M.V. - Balance work of 70x25 three 
storey building 

    
3,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/11/2017 

H76561112002 WP/KELA/Biyagama m.m.v. - Balance work of 90x25 three 
storeyed building 

    
4,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/5/2017 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ගම්පහ ප්රා.ලේ  කැළණිය 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

N76561113002 WP/KELA/ Hunupitiya Zahira V. - Reconstruction of boundary 
wall 

        
580,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/21/2017 

N76561113003 WP/KELA/ Sri Pemananda m.v. - Repairing of main hall building         
315,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/21/2017 

H76561113001 WP/KELA/D.A. Rajapaksha V. - Balance work of 100x25 three 
story building with main hall 

    
4,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

5/8/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  ලකාළඹ 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561121001 WP/CO/ Lindsay B.V.  - Repairing of school buildings     
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561121002 WP/Col/Sir Razik Fareed Mus.B.V. - Balance work of 110*25 
three storied building 

    
4,330,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561121003 WP/COL/Cliftan B.V. - Construction of retaining wall     
2,300,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/23/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  ලකාලලානනාව 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561122001 WP/JAYA/Terance N De silva V  - Repairing of roofs of Three 
storied building & Main Hall 

    
2,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/26/2017 

H76561122002 WP/JAYA/ Weragoda V. - Constuction of  New Boundary wall       
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

 
 
 

   
 
 

 
 
 



ලකාළඹ ප්රා.ලේ  ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561123001 Emergency repairs to the electricity system of Sri 
Jayawardenapura Zonal Education office 

    
2,600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/27/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  කඩුලවල 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561124001 WP/Jaya/Indrajothi V. - Construction of a guard room         
250,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

A76561124002 Emergency repairs to the electricity system of Sri 
Jayawardenapura Zonal Education office 

    
2,600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/27/2017 

H76561124003 WP/Jaya/ Thalahena m.v. -Construction of toilet unit         
350,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/7/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  මහරගම 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561125001 WP/JAYA/ Mahragama Janadhipathi V. - Balance work of 
90*25 three storied Building                           

    
4,410,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/31/2017 

H76561125002 WP/JAYA/ Kottawa North Dharmapala V. - Balance Work of 
Boundary wall     

    
1,250,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561125003 WP/JAYA/Sri Chandrarathna Manawasingha V. - Constuction of 
New Boundry wall & Drains              

    
1,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/31/2017 

H76561125004 WP/JAYA/Kottawa Dharmapala P.V. (Wasumathie) – Balance 
work of 90x25 three storied building (Third floor) 

    
5,910,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/29/2017 

      

      

      

      



ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  රත්මලාන 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561126001 WP/PILI/Rathmalana R.C.V.- Repairing of the 140*20 single  
storied building  (Stage 1) 

    
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

N76561126002 WP/PILI/ Buddhist Girls school - Structural repairing of the 
80x30 two storied building    

    
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/6/2017 

N76561126003 WP/PILI/Buddhist Girl s School - Structural Repairing of 90x30 
three storeyed building 

    
1,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/7/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  ලදහිවල 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561127001 WP /PILI / Subodha B.V. - Repairing of  the 70*25  two storied 
building  

        
590,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  කැසචබෑව 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561129001 WP /PILI / Mampe K.V. Balance work of three storied building 
(Stage v) 

    
5,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561129002 WP/PILI/Dharmasena Artigala B.V. - Construction of 130x30 
two storied building 

    
3,300,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/27/2017 

      

      

      

      

      

      

      

      



ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  ලහෝමාගම 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561130001 WP/ Ho/ Lenagala K.V. - Roof Repairing of 90x25 two storied 
building and other repairs 

    
1,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/15/2017 

A76561130002 WP/HO/ Atigala K.V. - Roof & other repairs of 60*20 building,      
2,160,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/15/2017 

H76561130003 WP/HO/ Sangarama Maddumabandara K.V. - completion of 
20*20 class room  

    
1,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561130004 WP/HO/Panagoda Yudahamuda V.  - Completion of pavilion              
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

H76561130005 WP/HO/Homagama m.v. - Completion of pavilion         
800,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/24/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  සීතාවක 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561131001 WP/HO/ Pahathgama R.C.K.V. - Construction of Ground Floor 
of 90x25 three storied building  

    
4,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/15/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  තිඹිරිගසචයාය 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

N76561132002 WP/CO/Lindsay B. V. - Repairing of 60x25 three storeyed 
building 

    
1,470,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/7/2017 

N76561132001 WP/CO/ Yashodara Vidyalaya - Repairing of the 90x25 three 
Storied building 

    
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/7/2017 

 
 
 

   
 
 

 
 
 



ලකාළඹ ප්රා.ලේ  පාදුක්ක 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561133002 WP/HO/Waga Rathanasara M.V - Completion of pavilon     
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/20/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  පානදුර 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561141001 WP/KALU/Rathuwaththa Diamond Jubilee K.V. -  Construction 
of a boundary wall 

        
500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/17/2017 

H76561141002 WP/KALU/Wadduwa M.M.V. - Balance work of 90x25 three 
storeyed building 

    
6,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/3/2017 

N76561141003 WP/KAL/ Kuruppumulla Sri Parakrama P.V.- Re construction of 
boundary wall 

    
1,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

5/24/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  කළුතර 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561142001 WP/KALU/Waskaduwa Rajaguru Sri Subhuthi K.V.- 
Construction of 90x25 3 storied new building   

    
6,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/3/2017 

H76561142002 WP/KALU/Waskaduwa Subuthi K.V. -  Construction of a 
boundary wall 

    
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/17/2017 

H76561142003 WP/KALU/Nagoda Gallassa P.V. - Construction of 2 storey 
building consisting of 8 class rooms 

    
5,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/27/2017 

A76561142004 WP/Kalu/Diyagama m.v. - Repairing of 41x20 building     
1,400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/28/2017 

 
 
 

   
 
 

 
 
 



කළුතර ප්රා.ලේ  බණ්ඩාරගම 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561143001 WP/HR/Waduramulla Sri Rahula K.V Construction of  retaining  
wall and Development of playground. 

        
500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/17/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  ලහාරණ 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561144001 WP/HR/Taxila  K.V  - Balance work of 90x25  three storied 
building 

    
5,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/17/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  ලදාඩාංලගාඩ 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561147001 WP/KAL/Payagala tamil V. - Construction of 90*25 two 
storeyed building with Auditorium Stage II 

    
5,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

4/3/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  ලේරුවල 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561148001 WP/KAL/Munhena K.V.-  Repairing of roof of the 60x20 
building 

    
1,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/16/2017 

N76561148002  WP/Kalu/ Beruwala R.C.K.V. - Repairing of decayed building     
2,200,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/5/2017 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



කළුතර ප්රා.ලේ  මතුගම 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561149001 WP/MATU/Walagedara M.V.- Modernization of 132×21.6 
building 

    
3,100,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/21/2017 

A76561149002 WP/MATU/Katuwalagoda K.V. -  Repairing of  100×20 Building     
1,600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/16/2017 

H76561149003 WP/MATU/Siriniwasa P.V. - Construction Of  50×25 Two 
Storeyed  building 

    
5,600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/21/2017 

H76561149004 WP/MATU/Keeranthidiya K.V.  - Construction of a Pavillion         
400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

5/12/2017 

H76561149005 Partition of mathugama Zonal Education office          
400,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/10/2017 

H76561149006 WP/MATU/ Nauththuduwa K.V. - Construction of 90x25 two 
storeyed building 

        
670,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/10/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  අගලවත්ත 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561150001 WP/MATU/Mulatiyana P.V. - Repairing of  100×20 Building     
1,600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/16/2017 

H76561150002 WP/MATHU/Udawela Sri Piyarathna M.V. - Supply of Drinking 
Water Facility  

        
600,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

6/19/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  වලේලාවිට 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561151001 WP/MATU/Makalandawa K.V. - Balance Work Of the Home 
Science Room 

        
800,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/17/2017 

 
 

   
 

 
 



කළුතර ප්රා.ලේ  පාලිනදනුවර 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

H76561152001 WP/MATU/Dikhena K.V.   - Construction Of  90×25 Two  
Storied building (Stage 1) 

    
5,760,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/17/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  ඉාංගිරිය 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

A76561154001 WP/HR/Manana Sri Gnanarathana K.V -Repairing of  Main Hall 
Building. 

    
2,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/16/2017 

H76561154002 WP/HR/Eduragala T.V  - Construction    of  retaining  wall and 
other development works 

    
2,030,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/17/2017 

H76561154003 WP/HR/Nambapana K.V -  Balance work  of of  90x25 building     
3,500,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

3/17/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ගම්පහ ප්රා.ලේ  ලපාදු 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

N76561163009 Reconstruction of disaster affected schools in Gampaha 
District 

    
1,225,429.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/6/2017 

ලකාළඹ   ප්රා.ලේ  ලපාදු 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

N76561164009 Reconstruction of disaster affected schools in Colombo District      
1,000,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/6/2017 

කළුතර   ප්රා.ලේ  ලපාදු 

වයාපෘති 
අාංකය 

වයාපෘති නාමය 
 අනුමත 

මුදල  
වයාපෘති 

බලධ්ාරියා 
ක්රියාත්මක 
බලධ්ාරියා 

අනුමත 
දිනය 

N76561165007 Reconstruction of disaster affected schools in Kalutara District          
300,000.00  

අමා.ලේ. නි.ප්ර.ලේ 
(ඉංජිලේරු) 

7/6/2017 

 


