
සංවර්ධන වයාපෘති  -  2017 (බාහිර මූල්ය ්රභවව  

අනු 

අංකය 

වයාපෘති  නා ය ගෙවීම් වාර්තාගේ 

සඳහන් මුදල් 
1.  එග ොඩඋයන සුභ සොධන මොවත මීටර් 150 ග ොන්ක්රීට් ද ාමො සරවර්ධනය රීම.ම   308917 00 

 
2.   ණිෂ්ඨ විායොලය ය එග ොඩඋයන ගමොරටුව එග ොඩඋයන  ණිෂ්ඨ විායොලය ය 

ඉදිරිපිට පිහිටි ව අර  179 ක් 180 අතර අතුරු මොර් ය ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම   
182021 00 

3.  ගමොරටුව ගමෝාර ජය ත්පුර අතුරු මොර් ය සරවර්ධනය රීම.ම  263269 25 
 

4.  ගමොරටුව ග ො/වැල්ලය  ශ්රමාොන මොවගත්ප නව  ොලු පොරට පිවිගසන ග ොටගස් 
ර ගෙන ජලය ය බැසයොම සෙහො ප්රධොන  ොුවව ට භූ ත නළයක් එලීම  

95950 00 

5.  ගතලය වලය  ගයෝ ොශ්රම මොවත අතුරු මොවත  ොුවව බැෙ මොර්  ප්රතිසසරස් රයය 
රීම.ම  

172188 75 

6.  ගමොරටුවැල්ලය  හියුබට් ද ා මැල් මොවත සහ ජී එම්  ප්රනොන්ක්රදු  මොවත තොර ාමො 
ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  

383997 80 

7.  ගමොරටුව  ඩලය ොන ග ෝවිලය  පොර අවසොන ග ොටස  ොුව පද්ධතිසය හො මොර්  ස ස් 
රීම.ම  

172068 00 

8.  ගමොරටුව  ටුබැද්ා සුාර්මොරොම පොර පළමු පටුම  අර  20/18 ස්ථොනගේ  ොුව 
පද්ධතිසය ස ස් රීම.ම  

32530 10 

9.  ගමගතෝදිස්ත පල්ිය පොගර් ඉතිසරි ග ොටස ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  317745 00 
 

10.  රොහුලය  මොවත ව අර  56 සිට (ගතලය වලය  හරදිය) ගතලය වලය   ඟ ාක්වො වූ පැතිස  ොුවව 
ඉදිරීම.ම  

281426 60 

11.   ටුබැද්ා ගද්වොලය  පොර බහළ ග ොටස  ොුව පද්ධතිසය ඉදි රීම.ම  303256 75 
 

12.  ගසොයිසොුර මිරොජ් නිවොස සරකීර්යයට ප්රගශ  වන මොර් ය තොර ාමො සරවර්ධනය 
රීම.ම  

386411 80 

13.  රොවතොවත්පත ගශළුවනොරොම පොගර්  ලය ොයතන වත්පගත්ප ග ොන්ක්රීට් ද  රන ලය ා 
ග ොටගස් ඉතිසරි ග ොටස ජුබිි පොර ාක්වො ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  

281147 00 

14.  ගමොරටුමුල්ලය  ගහ්නවත්පත මොර් ගේ ව අර  25 නිවගස් සිට ඇතිස පැතිස  ොුවව ඉදි 
රීම.ම  

185522 00 

15.  රීතලය න්ක්රාළුව ගාවන පටුම  අර  12 ාරය නිවස අසින්ක්ර බටහිර ගාසට ඇතිස 
මොර් ගේ ඉතිසරි ග ොටස ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  

185408 75 

16.  රීතලය න්ක්රාළුව ගාවන පටුම  හො සුහා මොවත යො ග ගරන මොර් ගේ පැතිස  ොුවව 
ඉදි රීම.ම  

187586 00 

17.  ුවක් අරඹ පොර අර  36 ඒ ාරය නිවස අසින්ක්ර ාකුය ගාසට විහිගාන ප්රධොන 
 ොුවව සෑදීම  

254264 49 

18.  ඉඩම පීරිස් මොවගත්ප අ  ග ොටගස් ඇතිස නිවස වයොලය ිතිසගේ ඉහළ මොර් ගේ හො 
පහළ මොර් ගේ අවසන්ක්ර ග ොටස් ගා  ග ොන්ක්රීට් ද  ර සරවර්ධනය රීම.ම  

350134 10 

19.  ග ොරළවැල්ලය  ගමතොයස් ගපගාගස් ග ළවගර් පිහිටි ගපොදු  නොන ළිෙ 
ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම    

165160 00 

20.  ගමොරටුවැල්ලය  ප්රනොන්ක්රදු  ගපගාගස් අර  22/6 නිවස ඉදිරිපිට සිට දිගවන මොර් යට 
කුට් දටි ල් අතුරො සරවර්ධනය රීම.ම  

389804 00 

21.  ග ොරළවැල්ලය  පළගවනි පටුම  වරිපනම් අර  1ඒ නිවස අසලය  ඇතිස  ොුව 
පද්ධතිසය ස ස් රීම.ම  

184499 55 

22.  ගජෝර්ජ් ා සිල්වො නිවස අසලය  ග ොන්ක්රීට් ද ාමො ඇතිස පොගර් ඉතිසරි ග ොටස ග ොන්ක්රීට් ද 
රීරිම  

167176 72 

23.  ගමෝාර ජය ත්පුර මොර් ය තොර ාමො ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  387750 00 
 



24.  ගමොරටුව ප්රො ගල්  ග ොට් දඨො යට අයත්ප අඟුලය ොන පල්ිය පොගර් අර  169 ාරය 
නිවස සිට දු ම්රිය අසලය  පොර ාක්වො ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  

183424 35 

25.  ගතලය වලය  ගපෝච්චිවත්පත නොන ගපොකුය ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  386475 00 
 

26.   ල්ගාමුල්ලය  ඊබට් ද පටුම  ව අර  113 ාරය ස්ථොනගේ ඇතිස අතුරු මොර් ගේ පැතිස 
 ොුවව සෑදීම  

182988 10 

27.  ගමොරටුව ගතලය වලය  ප්රජො  ොලය ොගශ අුපපොුප පිළිස ර  ර සරවර්ධනය රීම.ම සෙහො 92906 00 
 

28.  ගමොරටුව ගබොරුපන න ර සභො ප්රජො ොලය ොව ග ොඩනැිලල්ගල් අුපපොුප පිළිස ර 
 ර සරවර්ධනය රීම.ම  

126728 00 

29.  ගබොරුපන සමිලුර ප්රජො ොලය ොව ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  253907 50 
 

30.  ගමෝල්ගේ වීරුරන්ක්රඅේු ප්රජො  ොලය ොව ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  396294 50 
 

31.  ගමොරටුව ගසොයිසොුර මිරොජ් නිවොස වලය ට ප්රගශ  මොර් ගේ පළමුගවන්ක්ර ාකුයට 
ඇතිස අර  164/76 නිවස සිට 164/79 ාක්වො ග ොටස ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  

185377 59 

32.  ගමොරටුව ගසොයිසොුර ගබෝධිරතනොරොම විහොරගේ අසලය  ඇතිස  ොුවව 
ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  

163192 19 

33.  ලය ක්ෂපතිසය 06 වන පටුම  ගාපස  ොුව පද්ධතිසය ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  78519 00 
 

34.  රොවතොවත්පත ගශළුවනොරොම පොගර්  ලය ොයතන වත්පගත්ප ග ොන්ක්රීට් ද  ර ඉතිසරිව ඇතිස 
ග ොටස ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  

162729 00 

35.  ගමෝල්ගේ සමරග ෝන්ක්ර ඉඩම සීවලී මොවගත්ප ඇතුල්වන ස්ථොනගේ සිට දිගවන 
 ොුව පද්ධතිසය ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම   

122612 06 

36.  විල්ගලය ෝරොවත්පත සීවලී මොවත අර  10 නිවස අසින්ක්ර ඇතිස අතුරු මොර් ය 101656 51 
 

37.  ගමොරටුමුල්ලය  ුවක්අරඹ පොර අර  36ඒ ාරය නිවස අසින්ක්ර ාකුුව ගාසට 
විහිගාන  ොුවගශ ඉතිසරි ග ොටස සරවර්ධනය රීම.ම  

247164 44 

38.  ඉඩම චොල්ස් ා ගසොයිසො ගපගාස සහ එම් ගජ් සී  ප්රනොන්ක්රදු  පොර යො  රන 
ග ොන්ක්රීට් ද  ොුවව ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  

140421 13 

39.  ගමොරටුවැල්ලය  උස්වත්පත පළමුවන පටුම  නිමල් මහතොගේ නිවස අසින්ක්ර පටන්ක්ර 
 න්ක්රනො ගපොදු   ොුවව ග ොන්ක්රීට් ද රවරය ගයදීම  

172472 67 

40.  එග ොඩඋයන සු ත ධර්මොධොර විායොලය ගේ තොේපය අයිගන්ක්ර  ොුවව සැදීම  244693 65 
 

41.  ගයෝ ොශ්රම මොවගත්ප පළමුවන පටුම  සරවර්ධනය රීම.ම  125978 85 
 

42.  ගසොයිසොුර ීඩොර යගේ වී ල ලය ොම්ු සෙහො නව තොක්ෂණි  (එල් ඒ ඩී  විදු ි 
බුබුළු සවි රීම.ම  

225750 00 

43.  ගමොරටුව මැතිසවරය බලය  ප්රගද් ගේ ලය ක්ෂපතිසය පොගර් සුභොසිරි මොවත සුදු සු පරිදි 
සරවර්ධනය රීම.ම  

208947 00 

44.  අඟුලය ොන සමුද්රදිසි මොවගත්ප  ොුවව සෑදීම  243739 26 
 

45.  ගමොරටුව  ඩලය ොන ග ෝවිලය  පොර අවසොනගේ ඇතිස අඩි පොරවල් හො  ොුව පද්ධතිසය 
සරවර්ධනය රීම.ම  

246265 00 

46.  ගමොරටුව ප්රොගද්යය ගල් ම් ග ොට් දඨො ගේ වී ල හො අතුරු මොවත්ප සෙහො නොම ුවරු 
සවි රීම.ම  

215600 00 

47.  ගනො  58 සමිලුර ගබොරුපන රත්පමලය ොන යන ිපිනගේ ගහ්වොසිරි මහතොගේ නිවස 
අසළින්ක්ර රරම්භ වන  ොුව පද්ධතිසය වතුර බැස යන පරිදි අළුත්පවැඩියො  ර 
පිළිස ර රීම.ම  

200758 57 

48.  ගතලය වලය  න ර සභොවට අයත්ප ප්රජො  ොලය ොව ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  168090 00 



49.  ග ොරළවැල්ලය  ගබෝධි මොවත ග ළවර  ොුව සහිත ජනතොවට  මන්ක්ර රීම.මට 
අපහසු මොර්  සම්ූර්යගයන්ක්රම ග ොන්ක්රීට් ද ස්ලය ැ ද ාමො ස ස් රීම.ම  

273983 38 

50.  ග ොරළවැල්ලය  විායොලය  මොවත මොති හො ළමො සොයනය, ළමො ීඩො හො 
ප්රජො ොලය ොගවහි අුපපොුප ස ස් රීම.ම, රාර්  ි්ර ඇීමම හො ලලය ාොී  ගලය ස නැවත 
ප්රතිස  රීම.ම   

736528 50 

51.  ගතලය වලය  මොති ළමො සොයනය අුපපොුප ස ස් රීම.ම හො ලලය ාොී  ගලය ස නැවත ප්රතිස  
රීම.ම  

446078 35 

52.  ගමොරටුව ගතලය වලය  6 පටුම  අවමර ලය යොධොර සමිතිසය අසින්ක්ර ඇතිස මොර් ය තොර 
ාමො සරවර්ධනය රීම.ම  

444981 23 

53.  ග ොරළවැල්ලය  ගරෝමොනු  ගතෝි  විායොලය ය අසින්ක්ර රරම්භ වන “ගමත්ප මිහිර” 
රබොධිත ාරුවන්ක්ර ුහුුව රීම.ගම් මධයසථ්ොනයට යන මොර් ය තොර ාමො සරවර්ධනය 
රීම.ම  

279059 00 

54.  ගමොරටුව ලය ක්ෂපතිසය සුභොසිරි මොවගත්ප තොර ගනොාැමූ ග ොටසට තොර ාැමීම  144126 28 
 

55.  ගමොරටුව ප්රො  ගල් ම් ග ොට් දඨො ගේ  ටුබැද්ා පී බී  අල්විස් ගපගර්රො මොවගත්ප 
තිසස්ස ගපගාස තොර ාමො සරවර්ධනය රීම.ම  

422242 40 

56.  ගමොරටුව ප්රො ගල්  ග ොට් දඨො ගේ ගමොරටුව විල්ගලය ෝරොවත්පත ගම්ජර් සුසන්ක්රත 
ගමන්ක්රඩිස් මොවත ගපොදු   ොුව පද්ධතිසය ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම  

70930 00 

57.  ගමොරටුව ප්රො ගල්  ග ොට් දඨො ගේ ගමොරටුව විල්ගලය ෝරොවත්පත ගද්වොනන්ක්රා පොර 
ීඩොර ය මොවත ගපොදු   ොුව පද්ධතිසය ප්රතිසසරස් රයය රීම.ම   

122166 03 

58.  ගමොරටුව ප්රො ගල්  ග ොට් දඨො ගේ  ල්රීස්ස ගතලය වලය  රී රොහුලය  මොවත අරිය 
ගපගාස අ  ග ොටස  ල් ඇල්ලීම  

165446 41 

59.  ගමොරටුව ග ොරළවැල්ලය  ගමතොයස ් ගපගාස අර  161/1 ාරය නිවස අසලය  සිට 
ඉදිරියට ප්රධොන පිවිසුම් මොර් ය තොරාමො සරවර්ධනය රීම.ම  

391954 

60.  ගමොරටුව  ටුබැද්ා බණ්ඩොරනොය  මොවත ගපොදු  අතුරු මොර් ගේ ව අර  235/12 – 

235/10/H ාක්වො වූ ග ොටස සරවර්ධනය රීම.ම  
362194 13 

61.  ගමොරටුව,  ටුබැද්ා බණ්ඩොරනොය  මොවත ගපොදු  අතුරු මොර් ගේ වරිපනම් අර  
235/35 සිට 235/21 ාක්වො වූ ග ොටස සරවර්ධනය රීම.ම  

433052 72 

62.  ගමොරටුව වීර ුරන්ක්රඅේු මොවගත්ප ගාල් හවත්පත ගපොදු  මොර් ය සරවර්ධනය රීම.ම   353670 50 
 

63.  ගමොරටුව  ල්ගාමුල්ලය  අඟුලය ොන දු ම්රියපළ පොර අර  140/ඒ සහ අර  144 නිගවස ්
මැදින්ක්ර ඇතිස ගපොදු  අතුරු මොර් ය සරවර්ධනය රීම.ම  

801666 10 

64.  ගමොරටුව  ටුබැද්ා රී රොහුලය  මොවත අරිය ගපගාස ගබෝක්කුව අසළ සිට අ  
ාක්වො ග ොන්ක්රීට් ද  ල් අල්ලය ො සරවර්ධනය රීම.ම  

788132 79 

65.  ගමොරටුව ප්රො ගල්  ග ොට් දඨො ගේ ගමොරටුව ග ොරළවැල්ලය  මහ විාොන පොර ගහන්ක්රරි 
විියම් ගපගර්රො මොවත ගාපස  ොුවව සැ සීම  

1589798 89 

66.  ගමොරටුව ප්රො ගල්  ග ොට් දඨො ගේ ගමෝාර ජය ත්පුර ගපොදු  අතුරු මොර් ය 
ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  

127288 45 

67.  ගමොරටුව ප්රො ගල්  ග ොට් දඨො ගේ ගමෝාර ජය ත්පුර සුනොමි නිවොස ඉදිරිපිට 
ග ොටසක්  ල් අල්ලය ො ඇතිස ගපොදු  අතුරු මොර් ගේ ඉතිසරි ග ොටස  ල් ඇතිසම.ම  

102779 17 

68.  ගමොරටුව ප්රොගද්යය ගල් ම් ග ොට් දඨො ගේ ගමෝල්ගේ ග්රොම ගස්වො වසගම් ා 
ගසොයිසො පොගර් ගපොදු  අතුරු මොර් යක් වන ුබුදු  ගපගාස අ  සිට ා ගසොයිසො පොර 
ගාසට කුට් දටි  ල් අතුරො සරවර්ධනය රීම.ම  

868911 37 

69.  ගමොරටුව ප්රොගද්යය ගල් ම් ග ොට් දඨො ගේ කුුපවොමුල්ලය  ග්රොම ගස්වො වසගම් 
පන්ක්රසලය  පොර අ  අර  148/5 ාරය නිවස හො අගනකුත්ප නිගවස්  රො දිගවන ගපොදු  
අතුරු මොර් ය කුට් දටි  ල් අතුරො සරවර්ධනය රීම.ම  

826048 06 

70.  කුුපවොමුල්ලය  පොර වරිපනම් අර  25/2 පිහිටි මොර් ගේ  ොුව පද්ධතිසයට ගයොාො 
ඇතිස ස්ලය ැ ද  ැබි ඉවත්ප  ර ක්රමොනුූලය ව ඉදිරීම.ම  

64743 95 

71.  කුුපවොමුල්ලය  චතුර ප්රනොන්ක්රදු  මොවත කුට් දටි ල් ඇල්ලීම  274455 00 
72.   ටුබැද්ා 1 පටුම  (ව අර  54/2) කුට් දටි ල් ඇල්ලීම  460691 50 



73.  ග ෝමස් ගපගාස ව ප අර  49 අතුරු මොර් ය කුට් දටි  ල් ඇල්ලීම  370360 00 
74.   ටුබැද්ා පන්ක්රසලය  පොර ව ප අර  141/70 ඉතිසරි ග ොටස කුට් දටි  ල් ඇල්ලීම  437572 00 
75.  රොවතොවත්පත 3 පටුම  ඉතිසරි ග ොටස කුට් දටි ල් ඇල්ලීම  1394921 25 
76.   ටුබැද්ා පන්ක්රසලය  පොර ව ප අර  136/1B කුට් දටි  ල් ඇල්ලීම  432860 00 

77.   ටුබැද්ා පන්ක්රසලය  පොගර් ව ප අර  151/2/     කුට් දටි ල් ඇල්ලීම  478124 00 
78.  කුුපවොමුල්ලය  පොර ව ප අර  27/22B අතුරු මොර් ය ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  145663 00 

79.  රතනගජෝතිස පොර ඉතිසරි ග ොටස කුට් දටි ල් ඇල්ලීම  235270 00 
80.  රතනගජෝතිස හරස් පොර ව ප අර  5/20 ඉතිසරි ග ොටස ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  264246 23 
81.   ටුබැද්ා 1 පටුම  ඉතිසරි ග ොටස (ව ප අර  10/31) කුට් දටි ල් ඇල්ලීම  237584 00 
82.  මුස්ිම් පල්ිය මොර් ය අන්ක්රතර් සම්බන්ක්රධිත කුට් දටි ල් අල්ලය ො සර  රීම.ම  1636805 00 
83.  එග ොඩඋයන ාකුය ධීවර  ොර්යොලය වත්පත  ොුව පද්ධතිසය හො පොර ග ොන්ක්රීට් ද 

රීම.ම  
431037 22 

84.  එග ොඩඋයන ාකුය ග වල් 85 මොර් ය ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  309465 00 
85.  එග ොඩඋයන ාකුය ජය ත්ප ගපගාස මොර් ය ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  505220 
86.  එග ොඩඋයන ාකුය ජය ත්පුර අතුරු මොර් ය ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  594295 
87.  එග ොඩඋයන ාකුය ග වල් 85 මොර් ගේ 212/02 වරිපනම් අර ගයන්ක්ර ඉතුරු 

 ොුව ග ොටස නවි රයය රීම.ම   
68810 00 

88.  එග ොඩඋයන ාකුය ජය ත්ප ගපගාස අතුරු මොර් ය ග ොන්ක්රීට් ද රීම.ම  398271 00 
89.  ජය ත්පුර 85 නිවොස සරකීර්යගේ මොර්  අර  02 සරවර්ධනය රීම.ම  315445 00 
90.  ජය ත්පුර 85 නිවොස සරකීර්යගේ මොර්  අර  03 සරවර්ධනය රීම.ම   136105 00 
91.  ජය ත්පුර 85 නිවොස සරකීර්යගේ මොර්  අර  4 සරවර්ධනය රීම.ම  149845 
92.  ජය ත්පුර 85 නිවොස සරකීර්යගේ මොර්  අර  5 සරවර්ධනය රීම.ම  301345 00 
93.  ගමොරටුව ප්රොගද්යය ගල් ම් ග ොට් දඨො ගේ  ටුබැද්ා ගජෝන්ක්ර රුරිග ෝ පොර 

හත්පගතොටුව මොවත අතුරු මොර් ය සරවර්ධනය රීම.ම  
335431 85 

94.  ගමොරටුව ප්රො ගල්  ග ොට් දඨො ගේ ගමෝල්ගේ ග්රොමගේ සමරග ෝන්ක්ර ඉඩම අර  
35/10ඒ හො 35/59ඒ ාරය නිවොස අතුරින්ක්ර රරම්භ වන ගපොදු  අතුරු මොර් ය 
සරවර්ධනය රීම.ම  

422415 28 

 


