
පෂාත්  වංලර්ධන ප්රදාන (PDG)  

වංලර්ධන යයෝජනා - 2021

පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, ජවම්පාදන ශා 

ජාපලශන වශ වංචාරක කටයුතු අමාත්ාංය  

බව්නාහිර පෂාත්

(අතියර්ක ප්රතිපාදන)



“නිපුණ ශා සුශදහීලී මානල වම්පත්ක් තුලින් ප්රවාදාත්මක ජනත්ා යවේලයක් වැසීම”

පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, 

ජවම්පාදන ශා ජාපලශන වශ වංචාරක කටයුතු අමාත්ාංය

බව්නාහිර පෂාත්

දැක්ම

" බවන්ාහිර පෂාත් තිරවර වංලර්ධනයේ යපරගමන්කරු" 

යමයශලර



1 ඳෂළත් ඳළන 278                                 353,690,097.60 

2 විදුලිය 13                                   12,207,500.00 

3 වංචළරක කටයුතු 15                                   24,880,000.00 

4 ජවම්ඳළදන 28                                   19,322,402.40 

5 අඳද්රලය කෂමනළකරණ 15                                   97,800,000.00 

6 ඳරිවර 10                                     4,600,000.00 

7 ආර්ථික ප්රලර්ධන 1                                     5,000,000.00 

360                                 517,500,000.00 එකතුල

පෂාත්  වංලර්ධන ප්රදාන - 2021 

 පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන වශ වංචාරක කටයුතු 

අමාත්ාංය (බවන්ාහිර පෂාත්)

වංරචකය අනුල ප්රතිපාදන අලත්ා වාරාංය

අනු අංකය අංය ලාපෘති ගනන ඇවහතමම්න්තු මුද (රු)



පෂාත් පාන 



අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

අංය -  පෂාත් පාන

දිවත්්රික්කය - යකොෂඹ දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

1
මදහිල ගල්කිවහව මශළ නගර වභළලට අයත් මදහිල, 

කළුම ෝවි, නෆදිමළ ශළ විල මළතෘ ශළ ෂමළ වළයන 

ලළයු වමීකරණය කිරීම.

මදහිල               1,200,000.00               1,200,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදහිල ගල්කිවහව මශළ 

නගර වභළල

2

කඩුමල මශ නගර වභළලට අයත් ම ොරළුමගොඩ ග්රළම 

නිධළරී මකොට්ඨළවයට අයත් රුක්මමල් මටරන්වහහි අතුරු 

මළර්ගය කළණු ඳද්ධතිය වහිතල මකොන්ක්රිට් කිරීම

කඩුමල 300,000.00                300,000.00                 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කඩුමල මශ නගර වභළල

3
නළල මවේනළනළයක මළලත 5 ලන ඳටුමග ඇවහමඳෝල්ට් 

ඇතිරීම ශළ කළණු ඉදිකිරීම
ශ්රී ජයලර්ධනපුර 6,200,000.00             6,200,000.00             ඳ. ඳළ. මකො.

ශ්රී ජයලර්ධනපුර  මශ 

නගර වභළල

4
හශෝමළගම ප්රළහේශීය වභළ කළර්යළ ඳරිශ්රහේ කිරි අහවි 

කිරිහේ මධයවහථළනයක් ඉදි කිරීම
හශෝමළගම 1,600,000.00             1,600,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

5
මශෝමළගම ප්රළ.මල්. මකොට්ඨළවමේ ඕවිටිගම ග්රළම නිධළරි 

ලවමම් ගුරුමගලත්ත අතුරු මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
මශෝමළගම                  750,000.00                   750,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

6

ඳළදුක්ක ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ අංගමුල, කණුකෆටිය 

මළර්ගමේ මඳොදු ළි ආවන්නමේ ලෆසි ජමයන් ශළනි ලන 

මළර්ග මකොටව වශළ ඳෆති  ෆම්මක් ඉදි කිරීම

ඳළදුක්ක               1,000,000.00               1,000,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

7

මශෝමළගම ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ ඳනළමගොඩ සිතුමිණ 

මළලත, 4 ලන ඳටුමග අලවළන මකොටව මකොන්ක්රීට් මයොදළ 

වංලර්ධනය කිරීම

මශෝමළගම                  600,000.00                   600,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

8
මශෝමළගම ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ පිටිඳන උතුර 375 

නිලළව ලට පිවිමවන අතුරු මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
මශෝමළගම                  660,000.00                   660,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

9

මශෝමළගම ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ කිරිගම්ඳමුණුල - 

සියඹළමගොඩ කළඳට් මළර්ගමේ මල මකොටව ඳෆති  ෆම්ම 

 ෆඳීම

මශෝමළගම               3,200,000.00               3,200,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

පෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන - 2021



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

10
මශෝමළගම ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ ජයලියගම අතුරු 

මළර්ගය මකොන්ක්රීට් කිරීම
මශෝමළගම                  400,000.00                   400,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

11
හශෝමළගම ප්රළ. හේ. හකොට්ඨළවහේ හනරළු හඳහදව ළි

අලුත්ලෆඩියළ කිරීම.
මශෝමළගම                200,000.00                 200,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

12
හශෝමළගම ප්රළ. හේ. හකොට්ඨළවහේ ගළබෆඳිහශේන

මළර්ගහේ අලවළනයට කළඳට්කර ඇති තෆන සිට ඉදිරියට

කළඳට් අතුරළ වංලර්ධනය කිරීම

මශෝමළගම 3,000,000.00             3,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

13
හශෝමළගම ප්රළ. හේ. හකොට්ඨළවහේ කිරිහේරිය කෆහේ 

මමත්රීදළව මළලත අතුරු මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම.
මශෝමළගම 200,000.00                200,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

14
හශෝමළගම ප්රළහේ හකොට්ඨළවහේ හදේගශකන්ද

හදොහශේන ඳළව ඳළර කළඳට් කර නතර කර ඇති තෆන

සිට ඉදිරියට වංලර්ධනය කිරීම

මශෝමළගම 2,000,000.00             2,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

15 මළගේමන හඳොදු සුවළනභූමිය වංලර්ධනය කිරීම මශෝමළගම 2,000,000.00             2,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

16
හශෝමළගම ප්රළ හේශීය වභළලට අයත් ඉඹුකන්ද ශ්රී

වේබුේධි විශළරයට පිවිහවන මළර්ගහේ ඳෆතිබෆේම ඉදිකිරීම
මශෝමළගම 1,500,000.00             1,500,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

17

මශෝමළගම ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ ම රුකෆටිය එකමුතු 

මළලමත් ඳෆතුම් උයනට ප්රමේලන මළර්ගය වංලර්ධනය 

කිරීම

මශෝමළගම               2,000,000.00               2,000,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

18
සීතළලක ප්රළහේශීය වභළලට අයත් දළතුරුහගොඩ කුඩළ ඳළම 

නවීකරණය කිරිම
සීතළලක 700,000.00                700,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළල

19
සීතළලක ප්රළහේශීය වභළලට අයත් තුන්නළන ආදළශනළගළර 

භූමිය වංලර්ධනය කිරීම ඉතිරි ලෆඩ
සීතළලක 3,000,000.00             3,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළල

20
සීතළලක ප්රළහේශිය වභළලට අයත් තුන්නළන  මළතෘ ශළ 

ෂමළ වළයනය වළයන හගොඩනෆගිේහේ හදලන අදියර 

ඉදිකිරිම

සීතළලක 4,000,000.00             4,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළල

21
සීතළලක ප්රළහේශිය වභළලට අයත් පින්නල මළතෘ ශළ ෂමළ 

වළයනය අළුත්ලෆඩියළ කටයුතු
සීතළලක 500,000.00                500,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළල

22
සීතළලක ප්රළහේශිය වභළලට අයත් මග මළතෘ ශළ ෂමළ 

වළයනය පිළිවකර කිරිම
සීතළලක 500,000.00                500,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළල

23
සීතළලක ප්රළහේශිය වභළලට අයත් ගේඔළුල මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම.
සීතළලක 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

24
සීතළලක ප්රළහේශිය වභළහේ ඳලතින ඉඩකඩ පුළුේ කර 

නල උඳකරණ මිදි ගෆනීම
සීතළලක 2,000,000.00             2,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළල

25
කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ ඉසුරුපුර මදලන ඳටුමග 

ශළ ශරවහ මළර්ගය තළර මයොදළ වංලර්ධනය කිරීම
කෆවහ ල               1,621,328.26               1,621,328.26 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කෆවහ ල නගර වභළල

26

කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ කශටගශලත්ත ඳළමර් 

ලට මළලත පීරිවහ මශතළමේ නිලව අවෂ සිට කළණුල, 

ම ෝක්කුල ශළ මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

කෆවහ ල               1,000,000.00               1,000,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ම ොරෆවහගමුල නගර 

වභළල

27

කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ මදනියලත්ත ඳළර අතුරු 

ඳළර වංලර්ධනය කර ඇති වහථළනමයන් ඉදිරියට 

වංලර්ධනය කිරීම

කෆවහ ල               1,000,000.00               1,000,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ම ොරෆවහගමුල නගර 

වභළල

28

කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ ඳෆෆන්ලත්ත 

තිබ්ම ොටුලළල මදනිය මළර්ගමේ කළණු ඳද්ධතිය වකවහ 

කිරීම

කෆවහ ල               1,567,759.82               1,567,759.82 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කෆවහ ල නගර වභළල

29

කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ මඩඳළත 

ශතළරළමය විශළරවහථළනය අවළින් දම්මඳ දක්ලළ 

දිමලන ඳටු මළර්ගය පුළුල් මකොට වංලර්ධනය කිරීම (3 

අදියර)

කෆවහ ල               3,570,747.15               3,570,747.15 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කෆවහ ල නගර වභළල

30
කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ දෆල්තර මළතෘ වළයනය 

ප්රතිවංවහකරණය තිරීම
කෆවහ ල 500,000.00                500,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කෆවහ ල නගර වභළල

31
කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ ජඹුරලිය මළතෘ වළයනය 

ප්රතිවංවහකරණය තිරීම
කෆවහ ල 300,000.00                300,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කෆවහ ල නගර වභළල

32
කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ  ටකෆත්තර මළතෘ 

වළයනය ප්රතිවංවහකරණය තිරීම
කෆවහ ල 2,000,000.00             2,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කෆවහ ල නගර වභළල

33
කෆවහ ල ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ කෆවහ ල මළතෘ 

වළයනය ප්රතිවංවහකරණය තිරීම
කෆවහ ල 2,500,000.00             2,500,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කෆවහ ල නගර වභළල

34
මශරගම ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ මිරිශළන ගල්ල ඳළමර් 

ගළල්මේ මළලත ඉතිරි මකොටව කළඳට් කිරීම
මශරගම                  500,000.00                   500,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශරගම නගර වභළල

35
මශරගම ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ මිරිශළන විමේකළරළම 

ඳළර 2ලන අතුරු මළර්ගය ගල් අතුරළ වංලර්ධනය කිරීම
මශරගම                  500,000.00                   500,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශරගම නගර වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

36
මශරගම ප්රළ.හේ හකොට්ඨළවහේ රැක්මහේ ගබඩලත්ත

ඳළර කළඳට් කිරීම
මශරගම 5,000,000.00             5,000,000.00             අමළතයළං මල්කම්

 ඳෂළත් ද මළර්ග 

වංලර්ධන අධිකළරිය

37
සීතළලක නගර වභළලට අයත් නුමේලත්තඳළර මදලන 

ඳටුමග වංලර්ධනය කිරීම
සීතළලක                  705,000.00                   705,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක නගර වභළල

38
හකොටිකළලත්ත මුේහේරියළල ප්රළහේශීය වභළලට අයත් 

රළජසිංශගම ෂමළ ශළ මළතෘ වළයනය වංලර්ධනය කිරීම
හකොහොන්නළල 3,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොටිකළලත්ත 

මුල්මල්රියළල ප්රළමද්ශීය 

වභළල

39
හකොටිකළලත්ත මුේහේරියළල ප්රළහේශීය වභළලට අයත් 

කුඩළ බුත්ගමුල මළතෘ වළයනය  වදශළ හතකළ විදුලි 

වේබන්ධතළලය බළ ගෆනිමට විදුලි ඳරිඳථය වෆකසීම

හකොහොන්නළල 200,000.00                200,000.00                 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොටිකළලත්ත 

මුල්මල්රියළල ප්රළමද්ශීය 

වභළල

40 මළළිගළහගොඩෆේ මළතෘ වළයනය ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම හකොහොන්නළල 1,000,000.00             1,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොටිකළලත්ත 

මුල්මල්රියළල ප්රළමද්ශීය 

වභළල

41
හකොටිකළලත්ත මුේහේරියළල ප්රළහේශීය වභළලට අයත් 

කෆෂණිනදි හඳර ඳළවහේ ඉශ මශ ඉදිකිරීම
හකොහොන්නළල 6,000,000.00             6,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොටිකළලත්ත 

මුල්මල්රියළල ප්රළමද්ශීය 

වභළල

42
හකොටිකළලත්ත මුේහේරියළල ප්රළහේශීය වභළලට අයත් 

කිත්තේඳහුල මළතෘ වළයනය නවීකරණය කිරිම
හකොහොන්නළල 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොටිකළලත්ත 

මුල්මල්රියළල ප්රළමද්ශීය 

වභළල

43
මකොමෂොන්නළල නගර වභළලට අයත් ලදුල්ලත්ත ප්රජළ 

ළළල නවීකරණය කිරීම.
හකොහෂොන්නළල 2,000,000.00             2,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

හකොහොන්නළල නගර 

වභළල

44
මකොමෂොන්නළල නගර වභළලට අයත් ඔරුමගොඩලත්ත 

මළතෘ වළයනය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
හකොහෂොන්නළල 5,000,000.00             3,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

හකොහොන්නළල නගර 

වභළල

45
මකොමෂොන්නළල නගර වභළලට අයත් මවේදලත්ත මළතෘ 

වළයනය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
හකොහෂොන්නළල 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

හකොහොන්නළල නගර 

වභළල

46
හමොරටුල මශ නගර වභළලට අයත් විේහෝරළලත්ත මළතෘ 

ශළ ෂමළ හවෞඛ්ය වළයන හේ වංලර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම
හමොරටුල 800,000.00 800,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
හමොරටුල මශ නගර වභළල,

47
හමොරටුල මශ නගර  වභළ මළතෘ ශළ ෂමළ හවෞඛ්ය 

වළයනහේ වංලර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම
හමොරටුල 4,000,000.00 4,000,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
හමොරටුල මශ නගර වභළල,



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

48
කඩුමල මශළ නගර වභළලට අයත් රණළ මටොරින්ටන් 

සිටි මඳොදු ඳශසුකම් භූමිය වංලර්ධනය කිරීම
කඩුමල               1,100,000.00               1,100,000.00 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 කඩුමල මශළ නගර 

වභළල

49
කඩුමල මශළ නගර වභළලට අයත් ලෆලිපිල්ල මරෝශණ 

ජයමවේකර ක්රීඩළංගනය වංලර්ධනය කිරීම
කඩුමල                  800,000.00                   800,000.00 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 කඩුමල මශළ නගර 

වභළල

50
මකොමොන්නළල නගර වභළලට අයත් නලමෝක පුර 

ලෆසිකිලි ඳද්ධතිය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
මකොමොන්නළල 2,200,000.00                           2,200,000.00 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොමොන්නළල නගර 

වභළල

51
මකොමොන්නළල නගර වභළලට අයත් වළතම්මළලත්ත 

ලෆසිකිලි ඳද්ධතිය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
මකොමොන්නළල 1,000,000.00                           1,000,000.00 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොමොන්නළල නගර 

වභළල

52
මකොමොන්නළල නගර වභළලට අයත් ලදුල්ලත්ත 

ප්රජළළළමේ ලෆට පිළිවකර කිරීම
මකොමොන්නළල                  500,000.00                   500,000.00 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොමොන්නළල නගර 

වභළල

53
මකොමොන්නළල නගර වභළලට අයත් කෆෂණිතිවහව ගම 

ලෆසිකිලි ඳද්ධතිය අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
මකොමොන්නළල 1,000,000.00                           1,000,000.00 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මකොමොන්නළල නගර 

වභළල

54
සීතළලකපුර නගර වභළහේ කළර්යළ හගොඩනෆගිේහේ ශළ 

හේඛ්ණළගළරහේ ඉඩ ඳශසුකේ ලෆඩිදියුණු කිරීම  - 

7,500,000.00

සීතළලක             10,000,000.00               7,940,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලකපුර නගර වභළල

55
සීතළලක ශිේඳ හයොවුන් යළත්රළ ලෘත්තීය ප්රහුණු 

මධයවහථළනහේ 02 ලන අදියර ඉදිකිරීම (උඩු මශ 

ඉදිකිරීම)

සීතළලක             10,075,401.51               6,600,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළල

109,950,236.74 100,414,835.23යකොෂඹ දිවත්්රික්කය



අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

අංය -  පෂාත් පාන

දිවත්්රික්කය - ගම්පශ දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

1

මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් නෆදගමුල 

ම ටර්මශෝම්වහ නිලළව වංකීර්ණය මඳොදු මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම

මිනුලන්මගොඩ                  500,000.00                   500,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

2
මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත්  මදොරණමගොඩ 

ප්රජළ ළළල නවිකරණය කිරිම
මිනුලන්මගොඩ 2,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

3

මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ මළමදල්ගමුල 

ආයුර්මේද මගොඩනෆගිල්මල් ලෆසිකිළි ඳද්ධතිය ඉදිකර ජ 

ඳශසුකම්  ළ දීම

මිනුලන්මගොඩ               1,500,000.00               1,500,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

4
මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළල අයත් මදොරණළමගොඩ 

ලතුමුල් විගශමශේන ඳළර වංලර්ධනය කිරීම
මිනුලන්මගොඩ               1,000,000.00               1,000,000.00 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

5

මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළල අයත් 139/2  /නෆදගමුල 

ග්රළම නිධළරි ලවමම් ජනතළල වශළ ප්රජළ ළළලක් 

ඉදිකිරීම

මිනුලන්මගොඩ               1,500,000.00               1,500,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

6

මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ 

අවහගිරිලල්මඳො ජම්බුලත්ත මළමදල්ගමුල මළර්ගමේ 

මඳට්ටි ම ෝක්කුල  ෆ මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

මිනුලන්මගොඩ               1,200,000.00               1,200,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

7
ලත්ත මළම ෝ නගර වභළමේ මතෂගඳළත කයළණි 

මළලත ශරශළ යන  ඊරියලෆටි ඇෂ මදඳව  ෆම්ම  ෆදීම
ලත්ත 2,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලත්ත මළම ෝ නගර 

වභළල

8
අත්තනගේ ප්රළහේශීය වභළහේ දංහගොේ ලත්ත ජය 

බෆවයන කළණු ඳේධතිය වකවහ කිරීම
අත්තනගේ 2,600,000.00             2,600,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අත්තනගල් ප්රළමද්ශීය 

වභළල

9
අත්තනගේ ප්රළහේශීය වභළලට අයත් තිශළරිය 

වතිහඳොහහි ආරක්ෂිත ලෆට වශ ලෆසිකිලිය ඉදි කිරීම
අත්තනගේ 1,400,000.00             1,400,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අත්තනගල් ප්රළමද්ශීය 

වභළල

පෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන - 2021



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

10
අත්තනගේ ප්රළහේශීය වභළල රැග්ගශවි පුවහතකළය 

අලුත්ලෆඩියළ කිරීම
අත්තනගේ 940,000.00                940,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අත්තනගල් ප්රළමද්ශීය 

වභළල

11
අත්තනගේ ප්රළහේශීය වභළහේ හබෝඳළගම ඇේ 

වංලර්ධනය කර ලෆඩි දියුණු කිරීම (01අදියර)
අත්තනගේ 1,570,000.00             1,570,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අත්තනගල් ප්රළමද්ශීය 

වභළ

12

අත්තනගේ ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් මුදලිගම 

ලත්හත්න් ලතුර බෆව යන කුරුඳුලත්ත,  තිශළරිය ශ්රි 

මශළනළම ධර්මළයතනහේ ප්රහේ මළර්ගහේ සිට 

විශළරවහථළන භූමිය හකෂලර දක්ලළ වු ජය බෆව යන 

කළණුල පිළිවකර කිරීම

අත්තනගල්                  600,000.00                   600,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අත්තනගල් ප්රළමද්ශීය 

වභළල

13
අත්තනගේ ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් මංගතිරිය 

අතුරු මළර්ගය 01 වංලර්ධනය කිරීම
අත්තනගල් 300,000.00                300,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

අත්තනගල්  ප්රළමද්ශිය 

වභළල

14
අත්තනගේ ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් මංගතිරිය 

අතුරු මළර්ගය 02 වංලර්ධනය කිරීම
අත්තනගල් 300,000.00                300,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

අත්තනගල්  ප්රළමද්ශිය 

වභළල

15
අත්තනගේ ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් වපුගවහතෆන්න 

ප්රජළ ළළල වංලර්ධනය කිරීම
අත්තනගල් 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

අත්තනගල්  ප්රළමද්ශිය 

වභළල

16
අත්තනගේ ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් ඹ්හගොඩහඳො 

ප්රජළ ළළල වංලර්ධනය කිරීම
අත්තනගල් 300,000.00                300,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

අත්තනගල්  ප්රළමද්ශිය 

වභළල

17
අත්තනගේ ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් කුරලළන 

හිජ්රළ හඳොදු මළලහත් පිහිටි මුවහලිේ ඳේලිය ඉදිරිපිට හඳොදු 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

අත්තනගල් 2,500,000.00             2,500,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

අත්තනගල්  ප්රළමද්ශිය 

වභළල

18
මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් තුරුලියමවලණ 

ලටරවුම් මර්ගය මකොංක්රීට් ඇතිරීම
මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

19
මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් කුඩුම්බ්කන්ද ඳළර 

මකොංක්රීට්     ඇතිරීම
මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

20

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත්  380 මලන්මද්සිලත්ත 

මළර්ගමේ දම්මික මශතළමේ නිලව ඉදිරිපිටින් යන මළර්ගය 

මකොංක්රීට් ඇතිරීම

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

21

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් 380C උඩුගම දංගල් 

ඳළමර් දම්මික මශතළමේ නිලව ඉදිරිපිටින් යන අතුරු 

මළර්ගය මකොංක්රීට් ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

22

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් තිත්තඳත්තර තෆඳෆල් 

කළර්යළය අවලින් දිමලන අතුරු මළර්ගය මකොංක්රීට් 

ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

23

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් රදළලළන 

කන්දමශේනලත්ත මළර්ගය ඉතිරි මකොටව මකොංක්රීට් 

ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

24
මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් 421 ඳට්ටියගම 

මශනියර ඳළමර් ඉතිරි මකොටව මකොංක්රිට් ඇතිරීම.
මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

25

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් කන්නිමශර උඳළලි 

මශතළමේ කඩය අව ඳළමරහි ඉතිරි මකොටව මකොංක්රිට් 

ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

26

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් 397 කරග 

රළමනළයක මළලමත් ම ෝධිය අව මළර්ගය මකොංක්රිට් 

ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

27

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් 407 C ගිරිදර  ටහිර 

තරංග මශතළමේ නිලව අවලින් යන අතුරු මළර්ගය 

මකොංක්රීට් ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

28

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත්  405 මදොම්මඳ 

 ණ්ඩළරලත්ත, මලන්මද්සිලත්තට යන මළර්ගය මකොංක්රීට් 

ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

29
මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් 399 ශෆලුමමශර, 

ංසියළලත්ත ඳළර මකොංක්රීට් ඇතිරීම.
මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

30

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් මකළන මකත්තළරළම 

ඳළර, ඳන්ව ඳසුවී මලෂ ඳසු වී නිල්මිණී ජයලර්ධන 

මශත්මියමේ නිලව දක්ලළ මළර්ගය මකොංක්රීට් ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

31

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් කළුමකොයළල 

 ටුමශේන මළලමත් ම ෝක්කුල අවලින් දකුනට ඉශට ඇති 

ඳමු අතුරු මළර්ගය මකොන්ක්රීට් ඇතිරිම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

32

මදොම්මේ  ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් නුගමශේනලත්ත 

අමනෝමළ මශත්මියමේ නිලවට යන මළර්ගය මකොංක්රිට් 

ඇතිරීම.

මදොම්මඳ 250,000.00                250,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

33
හදොේහේ ප්රළහේශීය වභළලට අයත් කරග ආයුර්හේදහේ 

ඉශෂ මළහේ ලෆඩ අලවන් කිරීම.
හදොේහේ 4,000,000.00             4,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශීය වභළල

34
මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ අංක 377 පිංගමුල 

කුඩුම්බිකන්ද ඳළර වංලර්ධනය කිරීම
මදොම්මඳ 1,388,912.00             1,388,912.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

35

මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ කුමළරිමුල් මළතෘ 

වළයන මගොඩනෆගිල් අළුත්ලෆඩියළල වශ උඳකරණ  ළ 

ගෆනීම

මදොම්මඳ 1,500,000.00             1,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

36

මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ මශලලත්ත  

මළතෘ වළයන මගොඩනෆගිල් අළුත්ලෆඩියළල වශ උඳකරණ 

 ළ ගෆනීම

මදොම්මඳ 3,100,000.00             1,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශිය වභළල

37
ජළ ඇ නගර වභළලට අයත් සුදුලෆල් මකොම්මඳෝවහට්

අංගනය මෆදින් යන ඇෂ මළර්ගය මඳොඩි ඇෂ දක්ලළ ශුද්ධ

ඳවිත්ර කිරීම

ජළ ඇ 1,229,000.00             1,229,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ජළ ඇ නගර වභළල

38
ඳලියහගොඩ නගර වභළලට අයත් වභළ හගොඩනෆගිේ 

විදුලි ඳේධතිය නවීකරණය කිරීම
ඳලියහගොඩ 4,000,000.00             4,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳලියමගොඩ නගර වභළල

39
ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් මළමකවිට වතිමඳො 

වංලර්ධනය කිරීම
ගම්ඳශ 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය වභළලට

40
ගේඳශ ප්රළ.හේ.හකොට්ඨළවහේ දකුණ ඇඹරල දිලංගත 

ගේඳශ ප්රළ හේශිය වභළහේ හිටපු වභළඳතිතුමළහග් එේ.ඒ. 

ගුණලර්ධන ප්රජළ ළළල වංලර්ධනය කිරීම

ගම්ඳශ               1,500,000.00               1,500,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය වභළල

41
ගම්ඳශ මශළ නගර වභළලට අයත් මඩමලත්ත නළගරික 

උදයළනය වංලර්ධනය කිරීම
ගම්ඳශ 1,500,000.00             1,500,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ගම්ඳශ මශ නගර වභළල

42
 මශර ප්රමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ එහේරමුේ 

ආදළශනළගළරහේ මුර කුටිය වකවහ කිරිම.
 මශර 500,000.00                500,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
  මශර ප්රමද්ශිය වභළල

43
 මශර ප්රමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ කිරිමෆටියළගළර ළන්ත 

අන්හතෝනි මළලහත් ඇති ඳෆති කළණුල හකොන්ක්රීට් දමළ 

වංලර්ධනය කිරීම

 මශර 300,000.00                300,000.00                 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
  මශර ප්රමද්ශිය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

44

 මශර ප්රමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ කිරිමෆටියළගළර 

හකෝපිලත්ත ඳළහර් හනො 84/5 හජෝර්ජ් ඔේලේ සිේලළ 

මශතළහග් නිලව අවලින් ඇති අතුරු මළර්ගය හකොන්ක්රීට් 

දමළ වංලර්ධනය කිරීම

 මශර 100,000.00                100,000.00                 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
  මශර ප්රමද්ශිය වභළල

45
මශර ප්රමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ ල ඩ මළතෘ වළයනමේ 

වංලර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
 මශර 1,350,000.00             1,350,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
  මශර ප්රමද්ශිය වභළල

46
දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළමේ ඉදි කර ඇති ලළශන 

අංගනමේ ඉඩකඩ පුළුල් කිරීම.
දිවුපිටිය 2,000,000.00             2,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළල

47
දිවුපිටිය ප්රළහේශීය වභළලට අයත් බගේ මළතෘ ශළ 

ෂමළ වළයනහේ වංලර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම
දිවුපිටිය 1,000,000.00 1,000,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළල

48
දිවුපිටිය ප්රළහේශීය වභළලට අයත් හඳොේහශේන මළතෘ ශළ 

ෂමළ වළයනහේ වංලර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම
දිවුපිටිය 1,500,000.00 1,000,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළල

49

දිවුපිටිය ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් 88/බී බහට්හඳො 

ග්රළම නිධළරි ලවහේ ට්රළන්වහහසෝමරය අවලින් 

මිග්න්ේලත්ත හදවට යන මළර්ගහේ ආරේභහේ ඇති 

වංජීල මශතළහග් නිලව අවලින් දිහලන හඳොදු මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම

දිවුපිටිය 800,000.00                800,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
දිවුපිටිය ප්රළමද්ශිය වභළල

50

දිවුපිටිය ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් 86/බී ඌරඳළන 

ග්රළම නිධළරි ලවහේ විනිෆීේලත්ත මරණධළර වමිති 

ළළලට ගමන් ගන්නළ මහශේ හවේලළ වහථළනහේ හඳොදු 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

දිවුපිටිය 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
දිවුපිටිය ප්රළමද්ශිය වභළල

51
දිවුපිටිය ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් 55/ඒ කටුහකන්ද 

බී හකොටහවේ හවේලළ පියහවේ වශ ප්රජළ ළළහේ ඉතිරි ලෆඩ 

නිම කිරීම

දිවුපිටිය 300,000.00                300,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
දිවුපිටිය ප්රළමද්ශිය වභළල

52
බියගම ප්රළහේශීය වභළල මළහකොෂ බහු කළර්ය 

හගොඩනෆගිේහේ ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරිම
බියගම 3,000,000.00             3,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 බියගම ප්රළමද්ශීය වභළල

53

බියගම ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් මගෝනල, ඳමුණුවි, 14-

3/1 හි එම්.මේ. මග්රගරි මශත්මියමේ නිලව අව කළණුල 

ඉදිකිරීම

බියගම                  317,128.00                   317,128.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 බියගම ප්රළමද්ශිය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

54
බියගම ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් කඳුහබොඩ 

හඳොේහශේන ඳළහර් දිහන්හ මශතළහග් නිලව අවලින් 

දිහලන හඳොදු මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

බියගම 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
බියගම ප්රළමද්ශිය වභළල

55
බියගම ප්රළ. ව. බ ප්රහේයට අයත් ඉශෂ බියන්වි 

මිේගශලත්ත හඳොදු ඳළහර් ඉතිරි හකොටව වංලර්ධනය 

කිරීම

බියගම 400,000.00                400,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
බියගම ප්රළමද්ශිය වභළල

56
කටුනළයක-සීදල නගර වභළලට අයත් උතුරු 

ලියනමේමුල් ගුදම ලත්ත ඳළර වංලර්ධනය කිරීම
කටළන 1,447,416.92             1,447,417.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 කටුනළයක-සීදල නගර 

වභළල

57

කටුනළයක-සීදල නගර වභළලට අයත්   ණ්ඩළරලත්ත 

මඳොදු සුවළන භූමිය ඳසු කරන විට ලමට ඇති ඳෂමු අතුරු 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 296,535.00                296,535.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 කටුනළයක-සීදල නගර 

වභළල

58
ජළ ඇ  ප්රළමද්ශිය වභළලට  අයත්  රළගම නගර මධයමේ 

පිහිටි සිගිති ෂමළ උයන වංලර්ධනය කිරීම
ජළ ඇ 2,500,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
ජළ ඇ  ප්රළමද්ශිය වභළල

59
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත් කුවහල ප්රජළ 

ළළල ඉදිකිරීම ඉතිරි ලෆඩ
කටළන 600,000.00                600,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

60
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත් උදම්විට ප්රජළ 

ළළල ලෆඩ නිමකිරීම
කටළන 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

61
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත් ලල්මඳො 

ප්රජළ ළළල ඉදිකිරීම ඉතිරි ලෆඩ
කටළන 600,000.00                600,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

62
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ හීනටියන ග්රළම 

නිධළරි ලවමම් ප්රජළ ළළල ඉදිකිරීම ඉතිරි ලෆඩ
කටළන 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

63
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ රද්මදොළුගම ග්රළම 

නිධළරි ලවමම් ප්රජළ ළළල  ලෆඩ නිමකිරීම
කටළන 700,000.00                700,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

64

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   උදම්මිට 

අන්නළසිකටුගළ මළලමත් ඳෂමු අතුරු මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 200,000.00                200,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

65

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   උදම්මිට 

අන්නළසිකටුගළ මළලමත් මදලන අතුරු මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 200,000.00                200,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

66
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   ර ර්ලත්ත 

ඳළමර් ඳෂමු ඳටු මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
කටළන 200,000.00                200,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

67

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   රද්මදොළුල 

දකුණ ශ්රි ළල් මශතළමේ නිලව අවලින් යන මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 200,000.00                200,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

68

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   ගමන්ඳ 

සියඹළගශ ඳළමර් ලමට ඇති අතුරු මළර්ගය වංලර්ධනය 

කිරීම

කටළන 200,000.00                200,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

69

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   රද්මදොළුල 

උතුර පුංචිගල් විනිතළ මශත්මියමේ නිලව අවලින් යන 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 200,000.00                200,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

70

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්    ටහිර 

ආඬිඅම් ම වෆනසුම් උයන මදලන අතුරු මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 200,000.00                200,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

71

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   කශපිටිය 

ඉන්ද්රළනි මශත්මියමේ නිලව අවලින් යන මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 300,000.00                300,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

72

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   කදිරළන 

ග්රින්ඳෆන්ටසි ලත්මත් ඳෂමු අතුරු මළර්ගය වංලර්ධනය 

කිරීම

කටළන 200,000.00                200,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

73

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත්   

වබීඩියළලත්ත අමෝකළ මශත්මියමේ නිලව අවලින් යන 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 300,000.00                300,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

74

කටළන ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්යට අයත් මක්. සී පුරය 

මඩොන් මඩවිඩ් මළලමත් මනළුම්ල අව ජයරත්න 

මශතළමේ නිලව අවලින් යන මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 400,000.00                400,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
කටළන ප්රළමද්ශිය වභළල

75
මිරිගම ප්රළ. ව.   ප්රමද්යට අයත් ඳනළල ලල්ගම්ඳත 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
මීරිගම 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
මිරිගම  ප්රළමද්ශිය වභළල

76
මිරිගම ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් හිරිල හිරිලමුල් 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
මීරිගම 2,000,000.00             2,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
මිරිගම  ප්රළමද්ශිය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා
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මිරිගම ප්රළ. ව.   ප්රමද්යට අයත් මක්කනිමගොඩ 

අධිකළරන්තෆන්න මළර්ගමේ සුධර්මළ මශත්මියමේ අව 

ඉතිරි මකොටව වශ වම්ඳත් මමොරලක මශතළමේ නිමලව 

මලත දිමලන මළර්ගය මකොන්ක්රීට් කිරීම.

මීරිගම 600,000.00                600,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
මිරිගම  ප්රළමද්ශිය වභළල

78
ගේඳශ මශළ නගර වභළලට අන්තර්ජළලීය හගවීේ 

ඳශසුකේ වදශළ වශ හඳරටු කළර්යළලීය හවේලළ ජළ 

ගත කිරීම වදශළ ඳරිගණක බළ ගෆනීම

ගම්ඳශ                  300,000.00                   300,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ගම්ඳශ මශළ නගර වභළල

79

ජළ ඇ නගර වභළලට අයත් කපුලත්ත

මකොට්ඨළමේ වමඟි මළලත 03 ලන ඳටුමඟ කුමළර

මශතළමේ නිලව සිට චන්ද්ර මශතළමේ නිලව දක්ලළ

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

ජළ ඇ                  430,000.00                   430,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ජළ ඇ නගර වභළල

80

ජළ ඇ නගර වභළලට අයත් කපුලත්ත

මකොට්ඨළමේ මමෝලත්ත මංවන්ධිමයන් දකුණට

ඇති මම් ල් මශත්මියමේ නිලව දක්ලළ ලෆටී ඇති

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

ජළ ඇ                  601,000.00                   601,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ජළ ඇ නගර වභළල

81
ජළ ඇ නගර වභළලට අයත් කෂඑලිය සළතිමළ

මඳමදව අතුරු මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
ජළ ඇ                  425,000.00                   425,000.00 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ජළ ඇ නගර වභළල
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ජළ ඇ නගර වභළලට අයත් මනෝනිවහ පියනම ඳළර

ලමට ඇති ඳළර වංලර්ධනය කිරීම
ජළ ඇ 334,000.00                334,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ජළ ඇ නගර වභළල
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ජළ ඇ නගර වභළලට අයත් රිවුල් වදළවරණ

මළලත මදලන ඳටුමඟ මෝරන්වහ මශතළමේ නිලව

අව මළර්ගය මකොන්ක්රීට් කිරීම

ජළ ඇ 491,000.00                491,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ජළ ඇ නගර වභළල

84

ජළ ඇ නගර වභළලට අයත් කෂඑලිය ඳළමර් ලමට

තිම න ඳෂමුලන ඳටුමඟ අලවළන මකොටව

වංලර්ධනය කිරීම

ජළ ඇ 325,000.00                325,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ජළ ඇ නගර වභළල
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මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත්  ම ෝල 

මල්මකොණ කුමළර මශතළමේ නිලව අව මඳොදු 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

මිනුලන්මගොඩ 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා
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මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් නෆදගමුල 

ඳවහගම්මන මඳොදු අතුරු ඳළර ඉතිරි මකොටව 

වංලර්ධනය කිරීම

මිනුලන්මගොඩ 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

88

මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත්  ටමඳොත 

නලරත්න මශතළමේ නිලව අවලින් යන මඳොදු 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම

මිනුලන්මගොඩ 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

89

ලත්ත ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් ජඹුමර් කුඹුර ඳළර 

අලවළන මකොටව ලෆසි ජය රැමදන වහථළන 

වංලර්ධනය කිරීම

ලත්ත 1,380,000.00             1,380,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ලත්ත ප්රළමද්ශීය වභළල

90
ලත්ත ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් මකරලපිටිය 

වික්මෝඳ මළතළ මළලත වංලර්ධනය කිරීම
ලත්ත 1,880,000.00             1,880,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ලත්ත ප්රළමද්ශීය වභළල

91
කටළන ප්රළහේශීය වභළලට අයත් උතුරු කදිරළන  

ජනක හට්ර්වහ අවළින්  ඇති ඳළර  වංලර්ධනය කිරීම
කටළන 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කටළන ප්රළමද්ශීය වභළල

92

කටළන ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ලේඳ ජය මළලහත් 

ඳෂමු ලන අතුරු මළර්ගය ( උපුේ මශතළහග් නලව 

ඳළර ) වංලර්ධනය කිරීම

කටළන 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කටළන ප්රළමද්ශීය වභළල

93
දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත්  ඩල්ගම මඳර 

ඳළවමල් අළුත්ලෆඩියළ කටයුතු සිදු කිරීම.
දිවුපිටිය 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළල

94

දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් 

මතොටිල්ගශලත්ත මශජන පුවහතකළමේ ෂමළ 

අංය වශළ අලය ඳරිදි මගොඩනෆගිල් නවීකරණය

දිවුපිටිය 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළල

95

දිවුපිටිය  ප්රළමද්ශීය වභළමේ දෆනට ඉදිකරමින් 

ඳලතින රියදුරු විමේකළගළර මගොඩනෆගිල්මල් උඩු 

මශ ග ඩළලක් මවට ලෆඩ නිම කිරීම.

දිවුපිටිය           2,000,000.00           2,000,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 දිවුපිටිය  ප්රළමද්ශීය 

වභළල

96

 හදොේහේ ප්රළහේශීය වභළලට අයත් 386 බී ඉශෂ 

මිේහත් තුරුලිය හවලණ අලවන් ශරවහ මළර්ගය (6 

ලන ඳටුමග) හකොන්ක්රීට් කිරීම.

 හදොේහේ 1,500,000.00             1,500,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශීය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

97

හදොේහේ ප්රළහේශීය වභළලට අයත් 386 බී ඉශෂ 

මිේහත් කුඩුේබිකන්ද ඳළර කන්ද හකොටව 

හකොන්ක්රීට් කිරීම.

 හදොේහේ 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශීය වභළල

98

ගේඳශ මශළ නගර වභළලට අයත් යක්ක මශවිට 

ඉන්දික මශතළහග් හග් ඉදිරිපිට ඳළර වංලර්ධනය 

කිරීම

ගේඳශ 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ගම්ඳශ මශළ නගර වභළල

99

ගේඳශ ප්රළ හේශිය වභළලට අයත් ඉශ යළහගොඩ ඳළර 

ඳටන්හගන දකුණට 1 ලන ඳළහර් ජයවීර මශතළහග් 

නිලව දක්ලළ ඇති ඳළර හකොන්ක්රීට් කිරිම

ගේඳශ 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ගම්ඳශ මශළ නගර වභළල

100
මීගමුල මශළ නගර වභළල අයත් තළදුල ඳළර වශ 

කළණු වංලර්ධනය කිරිම
මීගමුල 7,220,000.00             7,220,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මීගමුල මශළ නගර වභළල

101
මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් පීල්ලත්ත 

ජනඳදමේ මෆද මඳොදු ඳළර වංලර්ධනය කිරීම
මිනුලන්මගොඩ 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

102
කටළන ප්රළහේශීය වභළලට අයත් තෆේඳ කුරුන්ද 

ඳළර වංලර්ධනය කිරිම
කටළන 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කටළන ප්රළමද්ශීය වභළල

103

හේරශෆර ග්රළම නිධළරී ලවහේ හේරශෆර ඳන්ව 

ඳළහරන් ශෆරීයන කනත්ත  ඳළහර් ඇට කෆඩීයන 

හකොටහවේ ඳෆතිබෆේම බෆඳීම

හදොේහේ 1,000,000.00             1,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදොම්මේ ප්රළමද්ශීය වභළල

104
ඳලියහගොඩ නගර වභළලට අයත් ඳලියහගොඩ 

මංවන්ධිහේ ලෆසිකිළි ඳේධතිය නවීකරණය කිරීම
ඳලියහගොඩ 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳලියමගොඩ නගර වභළල

105
ලත්ත මළම ෝ නගර වභළලට අයත් ගල්ලෆටිය 

ෂමළ උදයළන ඉදි කිරිම
ලත්ත 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලත්ත මළම ෝ නගර 

වභළල

106

ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් කතුරුලත්ත නඩත්තු 

ඒකක ඳරිශ්රමේ යළන්ත්රික ලෆඩ ඒකකය වංලර්ධනය 

කිරීම

ගම්ඳශ 1,000,000.00             1,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය වභළල

107
ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් සිංශ මළලත ප්රජළ 

ළළමේ ලෆඩ නිමකිරීම
ගම්ඳශ 1,200,000.00             1,200,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය වභළල

108
ලත්ත ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් මශේකිත්ත වළගර  

ක්රීඩළපිටිය වංලර්ධනය කිරීම
ලත්ත 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ලත්ත ප්රළමද්ශීය වභළල

109
අත්තනගේ ප්රළහේශීය වභළලට අයත්නිට්ටඹුල ෂමළ 

උදයළනය වකවහ කිරීම
අත්තනගේ 400,000.00                400,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අත්තනගල් ප්රළමද්ශීය 

වභළල

100,074,991.92 93,474,992.00ගම්පශ දිවත්්රික්කය



අංය -  පෂාත් පාන

දිවත්්රික්කය - කළුත්ර දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

1
ඳළනදුර නගර වභළල වතු ඳළනදුර නගරමේ කළණු, 

ම ෝක්කු ප්රතිවංවහකරණය කිරීම ශළ නඩත්තු කිරීම
 ඳළනදුර 3,000,000.00             2,500,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳළනදුර නගර වභළල

2
ඳළනදුර ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් මටොේ ටවුන්, මළනමුල් 

මළර්ගය මකොන්ක්රිට් අතුරළ වංලර්ධනය කිරීම - අදියර III
ඳළනදුර 800,000.00                800,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳළනදුර ප්රළමද්ශිය වභළල

3

මබ්රුල ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් 752 අහඹ්පිටිය ලවහේ 

කරුණළහවේනපුර මළර්ගහේ කළණු ඳේධතිහේ ඉතිරි 

හකොටහවේ ලෆඩ නිම කිරිම.
මබ්රුල 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මබ්රුල ප්රළමද්ශිය වභළල

4
හේරුල ප්රළහේශිය වභළලට අයත් ලෆලිපිටිය පිංහශේන ඳළර 

ඳෆති කළණුල ඉදිකිරීම
හේරුල 1,810,000.00             1,810,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
මබ්රුල ප්රළමද්ශිය වභළල

5
හේරුල ප්රළහේශිය වභළලට අයත් මුංහශේන   මළතෘ ශළ 

ෂමළ වළයනහේ වංලර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
හේරුල 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
මබ්රුල ප්රළමද්ශිය වභළල

6
හේරුල ප්රළහේශිය වභළලට අයත් මළගේකන්ද මළතෘ ශළ 

ෂමළ වළයනහේ වංලර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
හේරුල 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
මබ්රුල ප්රළමද්ශිය වභළල

7
මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් ඉදිගශන්ද ග්රළමමේ 

පිවිසුම් මළර්ගමේ ඉදිරි මකොටව වංලර්ධනය කිරීම
මදොඩංමගොඩ 2,000,000.00             2,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

8
හදොඩංහගොඩ ප්රළහේශිය වභළලට අයත් හරමුණහගොඩ 

වළයන හගොඩනෆගිේහේ ඳෂමු මශහේ ලෆඩ නිම කිරීම
මදොඩංමගොඩ 4,000,000.00            3,500,000.00            

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

9
අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ජනවවිගම ප්රධළන 

මළලත හකලරින් ඕමත්ත මළර්ගයට හකොන්ක්රීට් කර 

වේබන්ධ කිරීම

 අගලත්ත 1,000,000.00            1,000,000.00            
ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ

  අගලත්ත ප්රළහේශීය 

වභළල

10
අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් දළපිළිහගොඩ - 

පීේහශේන මළර්ගහේ ඩග්වහ මශතළහග් නිලව අව සිට 

ඉදිරියට වංලර්ධනය කිරීම

 අගලත්ත 1,000,000.00            1,000,000.00            
ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ

  අගලත්ත ප්රළහේශීය 

වභළල

11
අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් වහලර්ණහර්ඛ්ළගම 

ඳෂමු ශළ හදලන මළලත්ල ඉතිරි හකොටවහ  වංලර්ධනය 

කිරීම.

 අගලත්ත 1,000,000.00            1,000,000.00            
ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ

  අගලත්ත ප්රළහේශීය 

වභළල

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

පෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන - 2021



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

12
අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ශෂඹ ආදග 

මළර්ගහේ ප්රදීේ ජයතික මශතළහග් නිලව අව කෆඩි 

ඳලතින හබෝක්කුල වකවහ කිරීම

 අගලත්ත 1,000,000.00            1,000,000.00            
ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ

  අගලත්ත ප්රළහේශීය 

වභළල

13
අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් කළුඳශන හඳර 

ඳළවහහි ආරක්ෂිත දෆේ ලෆඩ ශළ ලෆසිකිලි ඳේධතිය 

ඉදිකිරීම

 අගලත්ත 500,000.00               500,000.00               
ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ

  අගලත්ත ප්රළහේශීය 

වභළල

14
මතුගම ප්රළහේශීය වභළලට අයත් යටහදොලත්ත 

මංවන්ධිය වනීඳළරක්ක ලෆසිකිලි ඳේධතිය ඉදිකිරීම
මතුගම 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළල

15
මතුගම ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ලත්තල හරෝශට යන 

කජුලත්ත මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
මතුගම 2,080,000.00             2,080,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළල

16
මතුගම ප්රළහේශීය වභළලට අයත් නළරවි මළතෘ වළයනහේ 

වංලර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
මතුගම             1,000,000.00              1,000,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළල

17
මතුගම ප්රළහේශීය වභළලට අයත් හකෝපිලත්ත වළයනහේ 

වංලර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
මතුගම             1,000,000.00                 500,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළල

18
මතුගම ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ලහගදර වළයනහේ 

වංලර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
මතුගම             1,000,000.00                 500,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළල

19

මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් ශල්න මල ශරශළ 

ගමන්කන්ද ඳන්ව දක්ලළ මළර්ගය ම ෝක්කු මයොදළ 

වංලර්ධනය කිරීම

මදුරළල 2,500,000.00             2,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළල

20

මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් ඳශ කරන්නළමගොඩ 

මටම්මඳොලත්ත මළර්ගය ඉශ කරන්නළමගොඩ මළර්ගය 

දක්ලළ වංලර්ධනය කිරීම

මදුරළල 2,500,000.00             2,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළල

21
මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළ  ප්රමද්යට  අයත් කටුමශේන 

ප්රජළ ළළමේ ලශය වකවහ කිරීම
මදුරළල 200,000.00                200,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළල

22
මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් මඳොදු ළිං වංලර්ධනය 

කිරීම
මදුරළල 1,000,000.00             500,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළල

23
මදුරළල ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ ලරකළමගොඩ 

සිට පීල්මශේන දක්ලළ යන මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
මදුරළල 2,300,000.00             1,500,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
මදුරළල ප්රළමද්ශීය වභළල

24
හේරුල නගර වභළහේ රියදුරන් වශළ විහේක 

කළමරයක් තෆනීම.
හේරුල 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මබ්රුල නගර වභළල

25
හේරුල නගර වභළහේ හවෞඛ්ය හවේවිකළලන් වශළ 

විහේකළගළරයක් තෆනීම.
හේරුල 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මබ්රුල නගර වභළල

26
හේරුල නගර වභළලට අයත් එෂහගොඩ මළතෘ  

වළයනහේ වංලර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
හේරුල 800,000.00                800,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මබ්රුල නගර වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

27
මබ්රුල නගර වභළලට අයත් මඳොල්මකොටුල වළයනමේ 

වංලර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
හේරුල 2,500,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මබ්රුල නගර වභළල

28
  නළහගොඩ ප්රළහේශීය වභළ උඳ කළර්යළ භූමියට යළබද 

ප්රළහේශීය වභළල වතු ඉඩහමහි අඩක් නිම ක නල 

පුවහතකළ හගොඩනෆගිේ ඉදිකිරීම

කළුතර 5,000,000.00             3,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කළුතර ප්රළමද්ශිය වභළල

29
 කළුතර ප්රළමද්ශිය වභළල වතු විජයගම හඳර ඳළව 

නවීකරණය කිරීම
කළුතර 3,000,000.00             2,500,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කළුතර ප්රළමද්ශිය වභළල

30

කළුතර ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් මත්ක්කලත්ත ඳන්වි 

මටරවහ 1 අදියමර් අභයන්තර මළර්ග ඳද්ධතිය වංලර්ධනය 

කිරීම

කළුතර 1,000,000.00             1,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කළුතර ප්රළමද්ශිය වභළල

31

කළුතර ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් මත්ක්කලත්ත ඳන්වි 

මටරවහ ප්රධළන මළර්ගමයන් ඳටන්මගන ක්රීඩළ පිටිය ඳශ 

ඳළමරන් කළඳට් දමළ ඇති මළර්ගය මදවට මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම

කළුතර 2,137,170.37             2,137,170.37             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කළුතර ප්රළමද්ශිය වභළල

32
බුත්සිංශ ප්රළහේශීය වභළලට අයත් නල වළේපු වංකිර්ණ 

භූමිහේ කළණු ඳේධතිය වෆකසීම - අදියර 01
බුත්සිංශ 2,000,000.00 2,000,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

33
බුත්සිංශ ප්රළහේශීය වභළලට අයත් බහට්ගේන 

ශන්දිය ඕමත්ත මළර්ගහේ අබන් වු හබෝක්කුල ඉදිකිරීම
බුත්සිංශ 700,000.00 700,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

34
බුත්සිංශ ප්රළහේශීය වභළහේ හේඛ්නළගළරය

නවීකරණය කිරීම
බුත්සිංශ 500,000.00 500,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

35
බුත්සිංශ ප්රළහේශීය වභළලට ඳෆලරුේ නිහයෝග මගින්

අයිතිල ඇති හඳොදු සුවළනභූමි ලටළ ආරක්ෂිත ලෆටලේ

ඉදිකිරීම

බුත්සිංශ 1,500,000.00 1,500,000.00
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

36
බුත්සිංශ ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ශ්රලනළගළරය වශළ

තිර හරදි, ේද ඳරිඳළන ඳේධතිය වෆකසීම, ශළ විදුලි

ඳේධතිය නවීකරණය කිරීම

බුත්සිංශ 1,500,000.00 1,000,000.00
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

37
බුත්සිංශ ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ගහශේන ළන්ත

ප්රෆන්සිවහහකෝ ඳළව අව මළර්ගහේ  කළණුල වෆකසීම
බුත්සිංශ 570,000.00 570,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

38
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ හතෝරළගත් 

සුවළනභූමි හදකක් මිනුේගත කර ලෆට මළයිේ වෆකසීම
මිේනිය 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

39
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ  දුහකර මළර්ග 

වංලර්ධනය කිරීම
මිේනිය 1,500,000.00             1,500,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල

40
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළල වතු හඳොදු ළිං අළුත්ලෆඩියළ 

කිරීම
මිේනිය 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල

41
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ ඳඤහඤළරංසි හිමි 

මළලත ඳෆති කළණුල වකවහ කිරීම
මිේනිය 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල

42
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ කපුහශේන ඳළර 

ඳෂමු ඳටුමග හකොන්ක්රීට් කිරීම ශළ ඳෆතිකළණුල වකවහ 

කිරීම

මිේනිය 1,500,000.00             1,500,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල

43
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ ඳළහශේන ජනඳද 

ඳළර හකොන්ක්රිට් කිරීම
මිේනිය 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල

44
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ ඳළතකඩ ඳන්ව 

ඳළර ඳෆතිකළණුල වකවහ කිරීම
මිේනිය 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල

45
බණ්ඩළරගම ප්රළහේශිය වභළලට අයත් අළුහබෝමුේ 

අයි.ආර්.හඳහර්රළ මළලහත් පිහිටි (හඳොේ නිලළව අව) 

කළණුල හකොන්ක්රීට් කිරීම

බණ්ඩළරගම 821,100.00                821,100.00                 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ණ්ඩළරගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

46
බණ්ඩළරගම ප්රළහේශිය වභළලට අයත් ජනප්රිය මළලත 

නළගශ අවලින් ඇති අතුරු මළර්ගය ශළ නළගශ ඉදිරිපිට  

කළණුල හකොන්ක්රීට් කිරීම

බණ්ඩළරගම 1,666,000.00             1,666,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ණ්ඩළරගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

47
බණ්ඩළරගම ප්රළහේශිය වභළලට අයත් නිේඩළල බහට්හල 

රවුේ මළර්ගය හකොන්ක්රීට් කිරීම
බණ්ඩළරගම 722,000.00                722,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ණ්ඩළරගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

48
බණ්ඩළරගම ප්රළහේශිය වභළලට අයත් පිංල ෂමළ ශළ මළතෘ 

වළයනහේ ඳමු මශ ප්රතිවංවහකරණය
බණ්ඩළරගම 1,520,000.00             1,520,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ණ්ඩළරගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

49
බණ්ඩළරගම ප්රළහේශිය වභළලට අයත් බේහේහගොඩ 

දංහශේන ඳළර ඉතිරි හකොටව වංලර්ධනය කිරීම
බණ්ඩළරගම 3,300,000.00             3,300,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ණ්ඩළරගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

50
ලල්ළවිට ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් මීගශතෆන්න 

මද්මදගම දීගල්න්මගොඩ මඳොදු මළර්ගය මකොන්ක්රීට් 

අතුරළ වංලර්ධනය කිරීම (2 ලන අදියර)

ලල්ළවිට 1,500,000.00             1,500,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

ලල්ළවිට ප්රළමද්ශීය 

වභළල

51
ලල්ළවිට ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් වතිමඳො 

නවීකරණය
ලල්ළවිට 5,812,290.00             5,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලල්ළවිට ප්රළමද්ශීය 

වභළල

52

මශොරණ ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් තග භළලනළ 

මධයවහථළනය මදවට යන ඳළමර් අ න් වී ඇති 

ම ෝක්කුල අළුත්ලෆඩියළ කිරීම

මශොරණ 1,000,000.00             1,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ ප්රළමද්ශීය වභළල

53
හශොරණ මළලක්ඹය හශහබොජුන්ශ වශළ ලෆසිකිලි 

ඳේධතියක් ඉදිකිරීම
මශොරණ 3,000,000.00             3,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ ප්රළමද්ශීය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

54
හශොරණ ප්රළහේශීය වභළහේ නල කළර්යළ හගොඩනෆගිේ 

වශළ ලී බඩු ශළ කළර්යළලීය උඳකරණ මිදී ගෆනීම
මශොරණ 3,000,000.00             3,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ ප්රළමද්ශීය වභළල

55
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශිය වභළලට අයත් අක්කර 20 මළර්ගය 

වංලර්ධනය කිරීම - 1 අදියර
ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශිය 

වභළල

56
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශිය වභළලට අයත් ඳශ ගගංහගොඩ 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම -  1 අදියර
ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශිය 

වභළල

57
ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් ඳෆෂෆ සිට අක්කර 

06 අක්කර 20 කරේල  මළර්ගය මකොන්ක්රිට් කිරීම
ඳළලින්දනුලර 1,850,000.00             1,850,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශිය 

වභළල

58
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශිය වභළහේ  කළර්යළ හගොඩනෆගිේ 

පිටුඳව හකොටව වංලර්ධනය කිරීම
ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

59
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශිය වභළලට අයත් විශළරගම හඳොදු ළි 

ප්රතිවංවහකරණය  කිරීම
ඳළලින්දනුලර 450,000.00                450,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

60
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ජිනළරළම මළලත 

මෆද ඳළර යළ කරන හකොටව වංලර්ධනය කිරීම
ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

61
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ජී.එවහ.මළලත කළනු 
ඳේධතිය හකොන්ක්රිට් කිරීම

ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

62
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ඉලුක්හඳොත 

හිමිදුන්මුේ මළරගශහදනිය මළර්ගහේ ඉතිරි හකොටව 

හකොන්ක්රීට් කිරිම

ඳළලින්දනුලර 2,000,000.00             2,000,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

63
කළුතර නගර වභළලට අයත් ෂමළ පුවහතකළහේ ලශ 

අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
කළුතර 1,500,000.00            1,500,000.00            

ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ
 කළුතර නගර වභළල

64
කළුතර නගර වභළලට අයත් ප්රධළන පුවහතකළහේ ලශ 

අළුත්ලෆඩියළල ශළ ටයිේ ඇේලිම
කළුතර 2,000,000.00            2,000,000.00            

ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ
 කළුතර නගර වභළල

65
කළුතර නගර වභළලට අයත් කළුතර උතුර වළයනහේ 

ලෆසිකිලි ඳේධතිය ඉදිකිරීම
කළුතර 500,000.00               500,000.00               

ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ
 කළුතර නගර වභළල

66
කළුතර නගර වභළලට අයත් උදයළන ඳළර කළණු ඳේධතිය 

ඉදිකිරීම
කළුතර 1,500,000.00            1,500,000.00            

ඳෂළත් ඳළන 

හකොමවළරිවහ
 කළුතර නගර වභළල

67

 ඳළනදුර නගර වභළල යටමත් ඇති ආයතන ල 

(පුවහතකළ, මඳර ඳළවෆල්, ආයර්මේදය, මළතෘ වළයන) 

නළගරික කෘෂිකර්මළන්තය නඟළ සිටුවීම වශළ අලය 

ද්රලය  ළ දීම

 ඳළනදුර 200,000.00                200,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳළනදුර නගර වභළල

68

 ඳළනදුර නගර වභළලට අයිති ඳර්චවහ 60ක ඉඩම ලගළ 

කටයුතු වශළ සුදුසු ලන ඳරිදි ප්රතිවංවහකරණය කිරීම ශළ 

ලගළ කටයුතු සිදු කිරීම

 ඳළණදුර 800,000.00                800,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳළනදුර නගර වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

69
ඳළණදුර නගර වභළල වතු ශඳුනළගත් අ න් ව මළර්ග 

අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
 ඳළණදුර 520,000.00                520,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳළනදුර නගර වභළල

70
හේරුල නගර වභළහේ ආයුර්හේද හගොඩනෆගිේ 

අළුත් ලෆඩියළ කිරිම.
හේරුල 2,000,000.00             2,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මබ්රුල නගර වභළල

71
හේරුල නගර වභළලට අයත් පුවහතකළයට රළක්ක 

තෆනීම වශ හඳොත් මිදි ගෆනීම.
හේරුල 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මබ්රුල නගර වභළල

72
හශොරණ නගර වභළලට අයත් ගේඒඩුහගොඩ ඳතහේ 

සිට ඇති කළණු ඳේධතිය ඉදිරියට වංලර්ධනය කිරීම
හශොරණ 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ නගර වභළල

73

හශොරණ නගර වභළලට අයත් මුණගම ඩිහඳෝ අව 

බහුකළර්ය මධයවහථළනහේ මළයිේ ඇෂ මළර්ගහේ ඳෆති 

බෆේම ප්රතිවංවහකරණය කිරීම.

හශොරණ 1,000,000.00             1,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ නගර වභළල

74
හශොරණ නගර වභළලට අයත් ඳළනදුර ඳළර කඩ වීදිය 

පිටුඳව කළණු ඳේධතිය ප්රතිවංවහකරණය කිරීම
හශොරණ 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ නගර වභළල

75
ඳළනදුර ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් මෆදමේල් ඳළර 

කළණුල ඉදිකිරීම
ඳළනදුර 2,000,000.00             2,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳළනදුර ප්රළමද්ශීය වභළල

76

ඳළනදුර ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් දදළලත්ත 6 ලන 

ඳටුමගපිහිටි මඳොකුමණ් සිට හීන්කතළ ඇෂ දක්ලළ 

කළණු ඳද්ධතිය ඉදි කිරීම

ඳළනදුර 1,500,000.00             1,500,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 ඳළනදුර ප්රළමද්ශීය වභළල

77
බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් මශගම මශජන 

පුවහතකළය වහලයංක්රීයකරණය කිරීම
බුත්සිංශ 800,000.00                800,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

78
බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් මගෝවින්න 

පුවහතකළය වශළ විදුත් උඳකරණ  ළදීම
බුත්සිංශ 400,000.00                400,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

79
හදොඩන්හගොඩ ප්රළහේශීය වභළ ඳෆරණි කළර්යළ 

භූමිහේ ඳෆතලළනක් ආරේභ කර ඳලත්ලළහගන යළම
හදොඩන්හගොඩ 200,000.00                200,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

80
හදොඩංහගොඩ ප්රළහේශිය වභළලට අයත් කනහගොඩ 

හබෝගශ ඟ මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම.
හදොඩංහගොඩ 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

81

හදොඩංහගොඩ ප්රළහේශිය වභළලට අයත් ශර්මන්ලත්ත 1 

අදියර 10 ලන ඳටුමගපී.ජී. හශේමතළ මශත්මියහග් 

නිලවඅව මළර්ගය වංලර්ධනයකිරීම.

හදොඩංහගොඩ 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

82

හදොඩංහගොඩ ප්රළහේශිය වභළලට අයත් 

තිත්තලෆේහගොඩෆේ කීනගශහශේන ඳළර වංලර්ධනය 

කිරීම.

හදොඩංහගොඩ 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

83
මතුගම ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ලෆලිඳෆන්න මශජන 

පුවහතකළය නවීකරණය කිරීම.
මතුගම 1,500,000.00             1,500,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළල

84
අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් කෆකුෂන්ද 

දළපිලිහගොඩ මළර්ගහේ ඳෆති බෆේම ඉදි කිරීම
අගලත්ත 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අගලත්ත ප්රළමද්ශීය 

වභළල

85
අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළ බ ප්රහේහේ 

අනළරක්ෂිත ඳළේ වශළ ඳළේ ඇඳි වවි කිරීම.
අගලත්ත 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අගලත්ත ප්රළමද්ශීය 

වභළල

86
 අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් රිදීවිට හදේගවහ 

මළනළන මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම.
අගලත්ත 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අගලත්ත ප්රළමද්ශීය 

වභළල

87
අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් අංගේමුේ 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම.
අගලත්ත 500,000.00                500,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අගලත්ත ප්රළමද්ශීය 

වභළල

88

අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ජනවවිගම 

ප්රධළන මළර්ගහයහි සුනන්දසිරි මශතළහග් නිලව අවෂ 

මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම.

අගලත්ත 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අගලත්ත ප්රළමද්ශීය 

වභළල

89

අගලත්ත ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ජනවවිගම 

ප්රධළන මළලතින් හක්.වී. චන්දන මශතළහග් නිලව 

අවලින් දිහලන මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම.

අගලත්ත 500,000.00                500,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 අගලත්ත ප්රළමද්ශීය 

වභළල

90

බණ්ඩළරගම ප්රළහේශිය වභළලට අයත් මශහබේන 

කජුගශලත්ත මළර්ගය ආරේභහේ සිට ඉදිරියට 

හකොන්ක්රීට් දමළ වංලර්ධනය කිරීම

බණ්ඩළරගම 3,300,000.00             3,300,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

  ණ්ඩළරගම ප්රළමද්ශිය 

වභළල

91

මශොරණ ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් ඉංගිරිය මඳොලිසිය 

අව සිට සුමන මජෝති විදයළය දක්ලළ වු තළනළයම් 

මගොඩනෆගිල් මළර්ගමයහි දුහකර වහථළන 

ප්රතිවංවහකරණය කිරීම

මශොරණ 2,000,000.00             2,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ ප්රළමද්ශීය වභළල

92

මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළ  ප්රමද්මේ ලෆලිඳෆන්න 

ඇල් මදොෂ නළන මතොටුමඳොෂ ඳරිවර වංරක්ණ 

ලයළඳෘති ක්රියළත්මක කිරීම

මතුගම 1,000,000.00             1,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළල

93
මතුගම ප්රළහේශීය වභළලට අයත් හශොරල මළනමුේ 

ඳළර වංලර්ධනය කිරීම
මතුගම 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මතුගම ප්රළමද්ශීය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

94 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය වභළ   ප්රමද්මේ ශඳුනළගත් 

අ න් ම ෝක්කු ප්රතිවංවහකරණය  කිරීම

බුත්සිංශ 394,000.00                394,000.00                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

95
කළුතර නගර වභළල වතු කළුතර දකුණ, වළයනය 

අළුත්ලෆඩියළ කිරීම
කළුතර 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 කළුතර නගර වභළල

96
බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය වභළල වතු මඳර ඳළවල් වශළ 

එළිමශන් ක්රීඩළ උඳකරණ  ළ දීම
බුත්සිංශ 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

97
මශොරණ නගර වභළලට අයත් කපුගල් කළණු ඳද්ධතිය 

ලෆඩි දියුණු කිරීම
මශොරණ 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ නගර වභළල

98
බුත්සිංශ නගරමේ දිලළ රළත්රී මලොලිම ෝල් වශ 

 ෆඩ්මිටන්  ක්රීඩළ පිටියක්  ඉදිකිරීම
බුත්සිංශ 2,000,000.00             2,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

99

බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය වභළලට ඳෂළත් ඳළන මවේලළ 

වෆඳයීමම් කළර්යක්මතළල ලර්ධනය කිරීම වශළ අලය 

යන්මත්රොඳකරණ වෆඳයීම

බුත්සිංශ 3,000,000.00             3,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය 

වභළල

100
ලේළවිට ප්රළහේශිය වභළලට අයත් මළර්ගල හබෝක්කු 

වශළ හියුේ ඳයිේඳ බළ දීම
ලේළවිට 1,500,000.00             1,500,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලල්ළවිට ප්රළමද්ශිය 

වභළල

101
හශොරණ මළලක් ඔය ඳශසුකේ මධයවහථළනය ශළ හශෂ 

හබොජුන්ශෂ ඉදිකිරීම ඉතිරි ලෆඩ - අදියර 4
ඉංගිරිය 14,412,102.85           2,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මශොරණ ප්රළමද්ශිය වභළල

102
ලේළවිට ප්රළහේශිය වභළලට අයත් ඳෆලත්ත 

මිරිවහලත්ත ප්රහේහේ ෂමළ උදයළනයක් වකවහ කිරීම
ලේළවිට 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලල්ළවිට ප්රළමද්ශිය 

වභළල

103
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශීය වභළලට අයත් කඹුරළල සුනිේ 

මශතළහග් නිලව හදවට ඇති මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

104
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශීය වභළලට අයත් කුරුදුගවහලත්ත 

හඳර ඳළව ඉදිරිපිට ඳළර වංලර්ධනය කිරීම
ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

105
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ත්ඳඳුර ලකුඹුර 

ඳළර වංලර්ධනය කිරීම
ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

106
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශීය වභළලට අයත් ලේකුඹුර ඳළර 

(පීේගශ ඳළර) වංලර්ධනය කිරීම ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00             1,000,000.00             
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

107
මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත්  ෆල්පිටිය වශනපුර 

වින් ෆීල්ඩ් මළර්ගය වංලර්ධනය කිරීම
මදුරළල 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළල

108
මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් ගළමුල් ඳළර 

වංලර්ධනය කිරීම
මදුරළල 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළල



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

109
මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් ඉළිඹ මකොවහලත්ත 

මළර්ගය ඉතිරි මකොටව වංලර්ධනය කිරීම
මදුරළල 1,500,000.00             1,500,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළල

110
මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළලට අයත් මේරලත්ත 

මරුත්තලත්ත  මළර්ගය මකොන්ක්රීට් කිරීම
මදුරළල 1,500,000.00             1,500,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළල

111
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ ෂමළ උදයළන 

වකවහ කිරීම
මිේනිය 1,000,000.00             1,000,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල

112
මිේනිය ප්රළහේශිය වභළල වතු හඳර ඳළවේ 20ක්  

වංලර්ධනය කිරීම
මිේනිය 2,200,000.00             2,200,000.00             

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ
 මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළල

165,264,663.22        143,240,270.37         කළුත්ර දිවත්්රික්කය එකතුල



අංය -  පෂාත් පාන

දිවත්්රික්කය - යපොදු

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා ක්රියාත්මක බධාරියා

1
ගංලතුර ශළ නළයයළම් මශේතුමලන් සිදුලන මළර්ග ශළ 

රජමේ මගොඩනෆගිලි ප්රතිවංවහකරණය
මඳොදු 8,060,000.00         8,060,000.00          අමළ. මල්කම් අමළ. මල්කම්

2
නියඟය නිවළ මතුලන ඳළනීය ජ ගෆටළු ලට 

මුහුණඳළන ජනතළලට වශන වෆසීම
මඳොදු 8,000,000.00         8,000,000.00          අමළ. මල්කම් අමළ. මල්කම්

16,060,000.00           16,060,000.00           

391,349,891.88        353,190,097.60         

පෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන - 2021

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

පෂාත් පාන යපොදු එකතුල

පෂාත් පාන ආයත්න (මුළු එකතුල) 



විදුලිබ වශ බක්ති



අංය - විදුලිය

දිවත්්රික්කය - යකොෂඹ දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
හශෝමළගම ප්රළ. හේ. හකොට්ඨළවහේ ප්රීතිකළ මළලත 

හලොලිහබෝේ පිටියට විදුලිය බළදීම
 මශෝමළගම 50,000.00             50,000.00               ඳ.ඳළ.මකො

 මශෝමළගම 

ප්රළමද්ශීය වභළල

2

සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභළ කශමශේන වතිමඳො 

මගොඩනෆගිල්ට ශළ කශමශේන පුවහතකළ 

මගොඩනෆගිල්ට සර්යමකෝ ඳද්ධතියක් වවි කිරීම

සීතළලක 1,500,000.00        1,500,000.00         ඳ.ඳළ.මකො
 සීතළලක 

ප්රළමද්ශීය වභළල

3
කඩුමල මශළ නගර වභළලට අයත් රණළ සුදවි 

මළර්ගමේ විදුලි රැශෆන් ඇඳීම
කඩුමල 300,000.00           300,000.00             අමළ. මල්කම් ං. වි. ම.

4

කඩුමල මශළ නගර වභළලට අයත් දෆඩිගමුල 

රළගමලත්ත මළර්ගමේ අතුරු මළර්ගමේ විදුලි රැශෆන් 

ඇඳීම

කඩුමල 300,000.00           300,000.00             අමළ. මල්කම් ං. වි. ම.

5
කඩුමල මශළ නගර වභළලට අයත් නලගමුල දකුණ 

470 මවේලළ පියවට විදුලිය  ළ ගෆනීම
කඩුමල 75,000.00             75,000.00               ඳ.ඳළ.මකො

 කඩුමල මශළ 

නගර වභළල

6

කඩුමල මශළ නගර වභළලට අයත් සුමනමවේකරපුර 

මළර්ගය 3 ලන අතුරු මළර්ගය වශළ මතකළ විදුලිය 

 ළ ගෆනීම

කඩුමල 300,000.00           300,000.00             අමළ. මල්කම් ං. වි. ම.

2,525,000.00        2,525,000.00         

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

පෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන - 2021

 යකොෂඹ  දිවත්්රික්කය 



අංය - විදුලිය

දිවත්්රික්කය - ගම්පශ දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය වභළ මගොඩනෆගිල්ට සර්යමකෝ 

ඳද්ධතියක් වවි කිරීම
ගම්ඳශ 2,500,000.00        2,500,000.00          ඳෂළත් ඳළන මකොමවළරිවහ

 ගම්ඳශ ප්රළමද්ශිය 

වභළල

2
මශර ප්රහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ මේලතුහිරිපිටිය  

ක්රිඩළංගනය ආහෝකකරණය කිරීම
මශර 1,000,000.00        1,000,000.00         ඳ.ඳළ.මකො

 මශර ප්රමද්ශිය 

වභළල

3,500,000.00        3,500,000.00         

අංය - විදුලිය

දිවත්්රික්කය - කළුත්ර දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
බුත්සිංශ ප්රළමද්ශිය වභළ මගොඩනෆගිල්ට 

සර්යමකෝ ඳද්ධතියක් වවි කිරීම
බුත්සිංශ 1,500,000.00        1,500,000.00         ඳෂළත් ඳළන මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

2
මශොරණ  ප්රළමද්ශිය වභළ මගොඩනෆගිල්ට 

සර්යමකෝ ඳද්ධතියක් වවි කිරීම
හශොරණ 1,500,000.00        1,500,000.00         ඳෂළත් ඳළන මකොමවළරිවහ

 මශොරණ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

3
බණ්ඩළරගම ප්රළහේශිය වභළහේ ප්රධළන කළර්යළලීය 

විදුලි ඳේධතිය නවීකරණය කිරීම
බණ්ඩළරගම 500,000.00           500,000.00             ඳ.ඳළ.මකො

බණ්ඩළරගම 

ප්රළහේශීය වභළල

4
 ණ්ඩළරගම ප්රළමද්ශිය වභළ මගොඩනෆගිල්ට 

සුර්ය මකෝ ඳද්ධතියක් වවි කිරීම
 ණ්ඩළරගම 1,500,000.00        1,500,000.00         ඳ.ඳළ.මකො

බණ්ඩළරගම 

ප්රළහේශීය වභළල

5,000,000.00        5,000,000.00         

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

ගම්පශ  දිවත්්රික්කය 

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

කළුත්ර  දිවත්්රික්කය 



අංය - විදුලිය

දිවත්්රික්කය - යපොදු 

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1 අඩු ආදළයේ ළභී ඳවුේ වදශළ විදුලිය බළ දීම හඳොදු 1,182,500.00        1,182,500.00          අමළ. මල්.  අමළ. මල්. 

1,182,500.00        1,182,500.00         

12,207,500.00      12,207,500.00       

යපොදු

විදුලිය (මුළු එකතුල) 

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)



වංචාරක කටයුතු 



අංය -  වංචාරක

දිව්ත්රික්කය -කළුත්ර දිව්ත්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය මුළු ඇව්ත්යම්න්තු මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් කරන 

මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
ඳළනදුර නගර වභළල වතු මලරෂ උදයළනමේ මශජන 

ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීම
 ඳළනදුර 2,380,000.00 2,380,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළනදුර නගර 

වභළල

2
මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළ  ප්රමද්යට  අයත් මරමුණ 

ආළමදොෂ  වංචළරක ආකර්නීය වථළනමේ   

වංලර්ධනය කිරීම

මදුරළල 1,000,000.00 1,000,000.00
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

මදුරළල 

ප්රළමද්ශීය වභළල

3
හේරුල නගර වභළලට අයත් හලරෂ ක්රීඩළංගණය 

වශළ ක්රීඩළ උඳකරණ මිදි ගෆනීම.
හේරුල 500,000.00 500,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මබ්රුල නගර 

වභළල

4

බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය වභළ  ප්රමද්යට අයත් 

ඇටඹ ඇල් ආශ්රිතල වංචළරකයින් වදශළ ඳශසුකම් 

වෆසීම

බුත්සිංශ 2,000,000.00 2,000,000.00
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

5

ලේළවිට ප්රළහේශිය වභළලට අයත් ඳෆලත්ත 

මතුගම ප්රධළන මළර්ගහේ ලෆේමීහගොඩ වහථළනහේ 

හේශීය ශළ විහේශීය වංචළරකයන් වදශළ අලය 

යටිත ඳශසුකේ වංලර්ධනය

ලේළවිට 1,000,000.00 1,000,000.00
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලල්ළවිට 

ප්රළමද්ශීය වභළල

6
ලේළවිට ප්රළහේශිය වභළලට අයත්  හතොටශ ඇේ 

ආශ්රිතල යටිත ඳශසුකේ වංලර්ධනය කිරීම
ලේළවිට 1,000,000.00 1,000,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලල්ළවිට 

ප්රළමද්ශීය වභළල

7
ලල්ළවිට ඳමරවිගම ඇෂ ආශ්රීතල වංචළරකයින්මේ 

ගමන් ඳශසුල වශළ ජෆටිය වකවහ නිරීම
ලේළවිට 1,500,000.00 1,500,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලල්ළවිට 

ප්රළමද්ශීය වභළල

8

මශොරණ ප්රළමද්ශීය වභළ   ප්රමද්යට අයත් 

ඉංගිරිය, නම් ඳළන ඳමරයිමතොට ආශ්රිත වංචළරක 

කළඳමයහි යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීම

මශොරණ 3,000,000.00 3,000,000.00
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශොරණ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

9
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශිය වභළලට අයත් මළහකලි 

ඇේ ඳඩිහඳ ප්රතිවංවහකරණය
ඳළලින්දනුලර 500,000.00                        500,000.00                            

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර 

ප්රළමද්ශිය වභළල

10
ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශිය වභළලට අයත් මළහකලි 

ඇේ රථගළ ප්රළුේ කිරීම
ඳළලින්දනුලර 1,000,000.00                     1,000,000.00                         

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර 

ප්රළමද්ශිය වභළල

11

ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශිය වභළලට අයත් මළහකලි 

ඇේ ආශ්රිත වංචළරකයින්ට විහේකීල ගතකිරීමට 

අලය යටිත ඳශසුකේ වංලර්ධනය

ඳළලින්දනුලර 500,000.00                        500,000.00                            
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර 

ප්රළමද්ශිය වභළල

12
තුඩුග ඇල් වංචළරක ආකර්ණීය වහථළනය 

වංලර්ධනය කිරීම
මදොඩංමගොඩ 3,000,000.00 3,000,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ 

ප්රළමද්ශිය වභළල

17,380,000.00                   17,380,000.00                      

පෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන - 2021

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

කළුත්ර දිව්ත්රික්කය 



අංය -  වංචාරක

දිව්ත්රික්කය -ගම්පශ දිව්ත්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය මුළු ඇව්ත්යම්න්තු මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් කරන 

මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1

මිනුලන්හගොඩ වතිහඳො ඉදිරිඳව කටුනළයක 

මළර්ගයට මුහුණළ ඇති නගර වභළල වතු ඉඩහමහි 

හේශීය කර්මළන්ත නගළ සිටුවීහේ අරමුණින් සියලුම 

ඳශසුකේ වහිත ආශළර ශළ හේශීය නිහඳළදන අහවි 

කුටි වහිත උදයළනයක් ඉදිකිරීම       ( බත්තරමුේ 

දියත උයන ආකළරහේ උදයළනයක් )

මිනුලන්හගොඩ 5,000,000.00 3,000,000.00
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

මිනුලන්හගොඩ 

නගර වභළල

5,000,000.00                     3,000,000.00                        

අංය -  වංචාරක

දිව්ත්රික්කය - යපොදු

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය මුළු ඇව්ත්යම්න්තු මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් කරන 

මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
වංචළරක හවේලළ වඳයන්නන්හග් ධළරිතළ 

වංලර්ධන ලෆඩවටශන
මඳොදු 1,000,000.00 1,000,000.00 අමළ/හේ

වංචළරක 

මණ්ඩය

2

බවහනළහිර ඳෂළත් වංචළරක ආකර්ණීය වහථළන 

සිතියේගත කිරීම ශළ දත්ත ඳේධතියක් වකවහ 

කිරීම

මඳොදු 1,000,000.00 1,000,000.00 අමළ/හේ
වංචළරක 

මණ්ඩය

3
Develop Sustainable community Villages( By 

controlling of community ) 
මඳොදු 2,500,000.00 2,500,000.00 අමළ/හේකේ

වංචළරක 

මණ්ඩය

4,500,000.00                     4,500,000.00                        

26,880,000.00                   24,880,000.00                      

ගම්පශ දිව්ත්රික්කය 

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

යපොදු

වංචාරක මණ්ඩය (මුළු එකතුල) 

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)



ජවම්පාදන



අංය - ජය

දිවත්්රික්කය - කළුත්ර දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද 

(රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
මදුරළල ප්රළමද්ශිය වභළ  ප්රමද්යට  අයත් කන 

උතුර ප්රජළ ළළමේ වංලර්ධනය කිරීම
මදුරළල 100,000.00                    100,000.00                 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදුරළල ප්රළමද්ශිය 

වභළල

2

ඳළලින්දනුලර ප්රළහේශීය හේකේ හකොට්ඨළවයට අයත් 

කටුහශේන ජ ලයළඳළතිහේ වකවන ද ලි වශළ 

ජ න ඳේධතිය දීර්ඝ කිරීම

ඳළලින්දනුලර 400,000.00                    400,000.00                 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර 

ප්රළමද්ශීය වභළල

3
මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ විල්ඳළත 

මධයම ඳළන්තික නිලළව මළර්ගමේ ජන දීර්ඝ කිරීම
මදොඩංමගොඩ 500,000.00                      500,000.00                   

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

4
මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ මතබුලන 

ලිවහකින්ලත්ත ග්රළමමේ ඳළනීය  ජ මයෝජනළ ක්රමයක් 

ආරම්භ කිරීම.

මදොඩංමගොඩ 500,000.00                      500,000.00                   
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

5
මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ 

මතඳෆඳෆලියලත්ත සුනළමි ගම්මළනමේ ජ මයෝජනළ 

ක්රමමේ  නඩත්තු කටයුතු  කිරීම.

මදොඩංමගොඩ 200,000.00                      200,000.00                   
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

6
මදොඩංමගොඩ ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ ගමමගොඩ 

වම්ඳත් උයන මළර්ගමේ  ජන දීර්ඝ කිරීම
මදොඩංමගොඩ 500,000.00                      500,000.00                   

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මදොඩංමගොඩ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

7
ඳළනදුර  ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ මකමවල්ලත්ත, 

ශ්රියළ මළලත 03 ලන ඳටුමග වශළ ජ ඳශසුකම්  ළදීම
ඳළනදුර 500,001.00                      500,001.00                   

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළනදුර ප්රළමද්ශීය 

වභළල

8
ඳළලින්දනුලර  ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ කඹුරළල 

ජ ලයළඳෘතිය වංලර්ධනය කිරීම.
ඳළලින්දනුලර 2,000,000.00                   2,000,000.00                

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර 

ප්රළමද්ශීය වභළල

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

පෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන - 2021



අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද 

(රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

9
ඳළලින්දනුලර ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ කටුමශේන 

ජ ලයළඳෘතිමේ වකවන ද ළි වළදශළ  ජන ඳද්ධතිය 

දීර්ඝ කිරීම - අදියර 1

ඳළලින්දනුලර 600,000.00                      600,000.00                   
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ඳළලින්දනුලර 

ප්රළමද්ශීය වභළල

10
මතුගම ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ 805 මකුගම 

නෆමගනහිර - කන්නන්ගරගම  ජ ලයළඳෘතිමේ වකවන 

ද ළි ගෆඹුරු කිරීම ශළ  ජන ඳද්ධතිය දීර්ඝ කිරීම

මතුගම 885,000.00                      885,000.00                   
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මතුගම  ප්රළමද්ශීය 

වභළල

11
කළුතර  දිවහත්රික්කමේ ප්රජළ ජ මළශ්රයන්හි ගුණළත්මක 

භළලය ආරක්ළ කිරීමම් ලෆඩවටශන
කළුතර මඳොදු 200,000.00                      200,000.00                    අමළතයළං මල්කම්  අමළතයළං මල්කම්

12
 ණ්ඩළරගම  ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ රයිගම - 

අඟුරුලළමතොට අතුරු මළර්ගය වශළ ජ ඳශසුකම්  ළදීම.
 ණ්ඩළරගම 500,000.00                      500,000.00                   

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

  ණ්ඩළරගම  

ප්රළමද්ශීය වභළල

6,885,001.00                 6,885,001.00              කළුත්ර දිවත්්රික්කය 



අංය - ජය

දිවත්්රික්කය - ගම්පශ  දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද 

(රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1

මිනුලන්මගොඩ ප්රළමද්ශිය වභළ   ප්රමද්මේ 139/2 

 ටහිර නෆදගමුල ග්රළම නිෂධළරි ලවමම් ප්රජළ ජ 

ලයළඳෘතිය වශළ නෂ ලිදක් ඉදිකිරීම ශළ ප්රජළ ජ 

ලයළඳෘතිමේ ඉතිරි ලෆඩ

මිනුලන්මගොඩ                      700,000.00                   700,000.00 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ 

ප්රළමද්ශිය වභළල

2
මීරිගම ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ විලිකුළකන්ද 

ශෆග ප්රජළ ජ ලයළඳෘතිය වංලර්ධනය කිරීම.
මීරිගම 1,500,000.00                   1,500,000.00                

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මීරිගම ප්රළමද්ශීය 

වභළල

3
දිවුපිටිය  ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ 52/ඒ 

කෆමගදර ප්රජළ  ජ ලයළඳෘතියට  ෆිල්ටරයක්  ළදීම 

වශළ

දිවුපිටිය 100,000.00                      100,000.00                   
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 දිවුපිටිය  

ප්රළමද්ශීය වභළල

4
දිවුපිටිය  ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ 47 ශගලත්ත  

ප්රජළ  ජ ලයළඳෘතිමේ  ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම වශළ
දිවුපිටිය 200,000.00                      200,000.00                   

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 දිවුපිටිය  

ප්රළමද්ශීය වභළල

5
දිවුපිටිය  ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ 55/ඒ 

කටුමකන්ද  ප්රජළ  ජ ලයළඳෘතිමේ  ජන එලීම වශළ
දිවුපිටිය 200,000.00                      200,000.00                   

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 දිවුපිටිය  

ප්රළමද්ශීය වභළල

6
දිවුපිටිය  ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ 52 

ශල්මොලුල  ප්රජළ  ජ ලයළඳෘතිමේ  ඉතිරි ලෆඩ නිම කිරීම 

වශළ

දිවුපිටිය 150,000.00                      150,000.00                   
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 දිවුපිටිය  

ප්රළමද්ශීය වභළල

7
දිවුපිටිය  ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්ඨළවමේ 58/එසහ 

ඉශෂගම රජගශපුර  ප්රජළ  ජ ලයළඳෘතිමේ  ඉතිරි ලෆඩ නිම 

කිරීම වශළ

දිවුපිටිය 119,537.71                    119,537.71                 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 දිවුපිටිය  

ප්රළමද්ශීය වභළල

2,969,537.71                 2,969,537.71              

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

 ගම්පශ දිවත්්රික්කය 



අංය - ජය

දිවත්්රික්කය - යකොෂඹ  දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද 

(රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
සීතළලක   ප්රළමද්ශීය මල්කම්  මකොට්ඨළවයට අයත් ඉශෂ  

මළඹු ර න් මළලත වශළ ජය  ළදීම
සීතළලක 1,100,000.00                   1,100,000.00                

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 සීතළලක ප්රළමද්ශීය 

වභළල

2
සීතළලක   ප්රළමද්ශීය මල්කම්  මකොට්ඨළවයට අයත්  

කශමශේන ජ ටෆංකිය ඳළර ඉතිරි මකොටවට   ජය  ළදීම
සීතළලක 1,100,000.00                   1,100,000.00                

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 සීතළලක ප්රළමද්ශීය 

වභළල

3
හශෝමළගම ප්රළ. හේ. හකොට්ඨළවහේ ජයලියගම අතුරු

මළර්ගය වශළ ඳළනීය ජය බළදීම.
 මශෝමළගම                    150,000.00 150,000.00                 

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම 

ප්රළමද්ශීය වභළල

4

සීතළලක ප්රළහ ේශීය හේකේ හකොට්ඨළවයට අයත්

අංක 442 ග්රළමනිධළරී ලවහේ දිරිය ප්රජළම ජ

ලයළඳෘතියට හතොග ජ වෆඳයුමක් බළදීම

 සීතළලක                    272,402.40                 272,402.40 
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 සීතළලක ප්රළමද්ශීය 

වභළල

5
සීතළලක   ප්රළමද්ශීය මල්කම්  මකොට්ඨළවයට අයත් 

එෂමල කටුගශන්ද මළර්ගයට  ජය  ළදීම
සීතළලක 2,400,000.00                   2,400,000.00                

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 සීතළලක ප්රළමද්ශීය 

වභළල

6
කඩුමල   ප්රළමද්ශීය මල්කම්  මකොට්ඨළවයට අයත් 

අතුරුගිරිය ඥළනවිම මළලත අංක 18/6,ලිපිනයට අදළ 

ඇති මළර්ගය වශළ ඳළනීය   ජය  ළදීම

කඩුමල 245,461.29                      245,461.29                   
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 කඩුමල  මශ 

නගර වභළල

7
ඳළදුක්ක   ප්රළමද්ශීය මල්කම්  මකොට්ඨළවයට අයත් ශල්මේ 

මින්විසිතුරුගම අක්කර 14 මකොටවට    ජය  ළදී ම
සීතළලක 2,000,000.00                   2,000,000.00                

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 සීතළලක ප්රළමද්ශීය 

වභළල

8
සීතළලක   ප්රළමද්ශීය මල්කම්  මකොට්ඨළවයට අයත්  නිලළව 

500 මයෝජනළ ක්රමමේ  මඳන්රික්ලත්ත මකොටවට  ජය 

 ළදීම

සීතළලක 2,000,000.00                   2,000,000.00                
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 සීතළලක නගර 

වභළල

9
මශෝමළගම    ප්රළමද්ශීය මල්කම්  මකොට්ඨළවමේ ශ්රී 

සීළංකළර මළලත,වමගි ඳටුමග ශළ මුල්මල්ගම දකුණ 

ග්රළමනිධළරී කළර්යළ ඳළර  මළර්ග ලට   ජය  ළදීම

මශෝමළගම 200,000.00                      200,000.00                   
 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මශෝමළගම 

ප්රළමද්ශීය වභළල

9,467,863.69                 9,467,863.69              

19,322,402.40               19,322,402.40            

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

යකොෂඹ   දිවත්්රික්කය 

ජය (මුළු එකතුල) 



අපද්රල 

කෂමනාකරණය



අංය -  අපද්රල කෂමනාකරණ

දිවත්්රික්කය -යකොෂඹ දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය

ප්රා. යේ. 

යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
සීතළලක ප්රළමද්ශීය වභමේ නල මකොම්මඳෝවහට් අංගනය 

ඉදිකිරීම
සීතළලක 10,000,000.00       10,000,000.00        

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 සීතළලක ප්රළමද්ශීය 

වභළල

2

සීතළලක ප්රළ. මල්. මකොට්ඨළවමේ සීතළලක නගර වභළලට 

අයත් නළය යළමම් අලදළනමට ක් වී ඇති කව කන්ද 

වහථළයී කිරීම

සීතළලක           1,100,000.00            1,100,000.00 
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 සීතළලක නගර 

වභළල

3
මශෝමළගම ප්රළමද්ශිය වභළමේ වම්ඳත් මක්න්ද්රය 

වහථළඳනය කිරීම
මශෝමළගම 2,600,000.00         2,600,000.00          

 මල්කම්,ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයළංය

 අඳද්රලය 

කෂමනළකරණ 

අධිකළරිය

13,700,000.00       13,700,000.00        

අංය -  අපද්රල කෂමනාකරණ

දිවත්්රික්කය - ගම්පශ දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය

ප්රා. යේ. 

යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
මිනුලන්මගොඩ නගර වභළමේ වම්ඳත් කෂමනළකරණ 

මධයවහථළනමේ වංලර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම
මිනුලන්මගොඩ 8,000,000.00         8,000,000.00          

 ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මිනුලන්මගොඩ නගර 

වභළල

2

දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් නළලළන 

මකොම්මඳෝවහට් අංගනය වශළ ජීල ලළයු ඒකකයක් ඉදි 

කිරීම.

දිවුපිටිය 500,000.00             500,000.00             
ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය 

වභළල

3

ජළ ඇ  ප්රළමද්ශිය වභළමේ මකොම්මඳොවහට් අංගනමේ 

අඳජය කෂමනළකරණ ඳද්ධතිය වහථළඳනය කිරීම ජළ ඇ 3,000,000.00         3,000,000.00          
 මල්කම්,ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයළංය

 අඳද්රලය 

කෂමනළකරණ 

අධිකළරිය

11,500,000.00       11,500,000.00        

පෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන - 2021

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

යකොෂඹ දිවත්්රික්කය 

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

ගම්පශ දිවත්්රික්කය 



අංය -  අපද්රල කෂමනාකරණ

දිවත්්රික්කය - කළුත්ර දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය

ප්රා. යේ. 

යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
බුත්සිංශ ප්රළමද්ශීය වභළ  ප්රමද්මේ ජනතළල මලත 

මකොම්මඳෝවහට්  ඳුන්  ළ දීම
බුත්සිංශ 500,000.00             500,000.00             

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

2
ලල්ළවිට ප්රළමද්ශීය වභළමේ මකොම්මඳෝවහට් අංගනමේ 

වංලර්ධන කටයුතු වශ ඳෆති  ෆමි ඉදිකිරීම
ලල්ළවිට          5,000,000.00           5,000,000.00 

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 ලල්ළවිට 

ප්රළමද්ශීය වභළල

3
හේරුල නගර වභළ බප්රහේහේ හනොදිරණ කවෂ 

තෆන්ඳත් කිරීමට කළමරයක් ඉදිකිරිම.
හේරුල 1,000,000.00         1,000,000.00          

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 මබ්රුල නගර 

වභළල

4
බුත්සිංශ කව කෂමණළකරණ මධයවහථළනය වදවළ

ශර් යන්ත්රයක්  ළගෆනීම
බුත්සිංශ 700,000.00 700,000.00

ඳෂළත් ඳළන 

මකොමවළරිවහ

 බුත්සිංශ 

ප්රළමද්ශීය වභළල

5
මිල්නිය ප්රළමද්ශිය වභළමේ මකොම්මඳොවහට් අංගනය 

වංලර්ධනය කිරීම
මිල්නිය          5,000,000.00           5,000,000.00 

 මල්කම්,ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයළංය

 අඳද්රලය 

කෂමනළකරණ 

අධිකළරිය

6
මඳොමශොරලත්ත මකොම්මඳෝවහට් අංගනය වශළ ශන 

යන්ත්රයන් මිදී ගෆනීම
කළුතර          4,800,000.00           4,800,000.00 

 මල්කම්,ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයළංය

 අඳද්රලය 

කෂමනළකරණ 

අධිකළරිය

17,000,000.00       17,000,000.00        

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

කළුත්ර දිවත්්රික්කය 



අංය -  අපද්රල කෂමනාකරණ

දිවත්්රික්කය - යපොදු

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය

ප්රා. යේ. 

යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු 

මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් 

කරන මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
කරදියළන “මිහිවරු“ වම්ඳත් කෂමනළකරණ පුහුණු 

මධයවහථළනය ඉදිකිරීම අදියර 03
කෆවහ ල 100,000,000.00             28,000,000.00 

මල්කම්,ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයළංය

අඳද්රලය 

කෂමනළකරණ 

අධිකළරිය

2

මකොම්මඳෝවහට් මඳොමශොරල ගුණළත්මක භළලය 

ලෆඩිදියුණු කිරීම වශළ “රන්කෆට“ ලෆඩවටශන 

ක්රියළත්මක කිරීම
ඳෂළතට මඳොදු 600,000.00             600,000.00             

 මල්කම්,ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයළංය

 අඳද්රලය 

කෂමනළකරණ 

අධිකළරිය

3
කරදියළන “මිහිවරු“ වම්ඳත් කෂමනළකරණ පුහුණු 

මධයවහථළනය ඉදිකිරීම - අදියර 04
කෆවහ ල   247,345,790.55         27,000,000.00 

 මල්කම්,ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයළංය

 අඳද්රලය 

කෂමනළකරණ 

අධිකළරිය

      347,945,790.55         55,600,000.00 

390,145,790.55     97,800,000.00        

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන  අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

යපොදු

අපද්රල කෂමනාකරණ (මුළු එකතුල) 



පරිවර කටයුතු



අංය -  පරිවර කටයුතු

දිවත්්රික්කය - යපොදු

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය

ප්රා. යේ. 

යකොට්ඨාවය
මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් කරන 

මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1

බවහනළහිර ඳෂළහත් ජ මළශ්ර වංරක්ණය 

කිරීහේ අරමුණින් ඳෂළත් ඳළන බ ප්රහේ තුෂ 

රුක් හරෝඳණ ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීම.

ඳෂළතට මඳොදු 500,000.00                          500,000.00                              අමළ. මල්කම් අමළ. මල්කම්

2

2021 ලර්හේ ජගත් ඳරිවර දිනය වෆමරීමට 

වමගළමීල බවහනළහිර ඳෂළත් ඳළවේ ෂමුන් අතර 

"හවොබළ සිත් ර" චිත්ර, හඳෝවහටර්,ශළ ඡළයළරඳ 

තරගය ඳෆලෆත්වීම

ඳෂළතට මඳොදු 800,000.00                          800,000.00                              අමළ. මල්කම් අමළ. මල්කම්

3

2021 ලර්හේ හෝක ජ දිනය වෆමරීමට 

වමගළමීල බවහනළහිර ඳෂළත් ඳළවේ ෂමුන් අතර 

ප්රහන විචළරළත්මක ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීම.

ඳෂළතට මඳොදු 1,000,000.00                       1,000,000.00                          අමළ. මල්කම් අමළ. මල්කම්

4

ජළතයන්තරල වමරනු බන ඳළරිවරික දින 

වෆමරීම වශළ බවහනළහිර ඳෂළත තුෂ ලෆඩවටශන් 

ඳෆලෆත්වීම.

ඳෂළතට මඳොදු 400,000.00                          400,000.00                              අමළ. මල්කම් අමළ. මල්කම්

2,700,000.00                   2,700,000.00                       

ඳෂළත් වංලර්ධන ප්රදළන - 2021

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන වශ වංචාරක කටයුතු අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

පළාතට පපොදු



අංය -  පරිවර කටයුතු

දිවත්්රික්කය - යකොෂඹ දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය

ප්රා. යේ. 

යකොට්ඨාවය
මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් කරන 

මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1
සීතළලක ප්රළහේශිය වභළල වශළ ඳෆෂ තලළනක් 

ඉදිකිරීම
සීතළලක 500,000.00                          500,000.00                              ඳෂළත් ඳළන මකොමවළරිවහ

 සීතළලක 

ප්රළමද්ශීය වභළල

500,000.00                       500,000.00                          

අංය -  පරිවර කටයුතු

දිවත්්රික්කය -කළුත්ර දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය

ප්රා. යේ. 

යකොට්ඨාවය
මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් කරන 

මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1

 ඳළණදුර නගරමේ ඳළවෆල් ල ඳළවෆල් ෂමුන් වශළ 

රුක් මරෝඳණ ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කිරීම 

(රු.10000 X ඳළවෆල් 10)

 ඳළණදුර 100,000.00                          100,000.00                              ඳෂළත් ඳළන මකොමවළරිවහ
 ඳළනදුර නගර 

වභළල

100,000.00                       100,000.00                          

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන වශ වංචාරක කටයුතු අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

පකොළඹ දිසත්්රික්කය

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන වශ වංචාරක කටයුතු අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

කළුතර දිසත්්රික්කය



අංය -  පරිවර කටයුතු

දිවත්්රික්කය - ගම්පශ දිවත්්රික්කය

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය

ප්රා. යේ. 

යකොට්ඨාවය
මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද (රු)

2021 ලර්යේ යලන් කරන 

මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1 ගේඳශ මශළ නගර වභළලට අයත් සීමළල තුෂ 

මළර්ග හදඳව රුක් හරෝඳණය
ගම්ඳශ 300,000.00                          300,000.00                              ඳ. ඳළ. මකො.

 ගම්ඳශ මශළ 

නගර වභළල

2

මශර ප්රහේශිය වභළ බ ප්රහේහේ එහේරමුේ 

රීරසුලතළ මංතීරුලට ආශ්රිත ලෆල ඇතුළු ජ 

හඳෝක ප්රහේහේ  ලෆඩි දියුණු කිරිම.

මශර 500,000.00                          500,000.00                              ඳ. ඳළ. මකො.
 මශර ප්රමද්ශිය 

වභළල

3

දිවුපිටිය ප්රළමද්ශීය වභළලට අයත් 

මෆල්ලමගදර ඔසු උයන ලටළ ආරක්ෂිත ලෆටක් 

ඉදි කිරීම.

දිවුපිටිය 500,000.00                          500,000.00                              ඳ. ඳළ. මකො.
 දිවුපිටිය 

ප්රළමද්ශීය වභළල

ගම්පහ දිසත්්රික්කය 1,300,000.00                   1,300,000.00                       

4,600,000.00                   4,600,000.00                       පරිවර කටයුතු (මුළු එකතුල)

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන වශ වංචාරක කටයුතු අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)



ආර්ථික ප්රලර්ධන 



අංය     -  ආර්ථික ප්රලර්ධන

දිවත්්රික්කය - යපොදු

අනු 

අංකය
ලාපෘති නාමය ප්රා. යේ. යකොට්ඨාවය

මුළු ඇවත්්යම්න්තු මුද 

(රු)

2021 ලර්යේ යලන් කරන 

මුද  (රු)
ලාපෘති බධාරියා

ක්රියාත්මක 

බධාරියා

1

මලවහමප්රෝ මුද්රණළය වශළ නවීන මුද්රණ යන්ත්ර මිදී 

ගෆනීම. ඳෂළතට මඳොදු 5,000,000.00                    5,000,000.00                     අමළ. මල්කම්
 ආර්ථික ප්රලර්ධන 

කළර්යළංය

5,000,000.00                    5,000,000.00                     

අමාත්ාංය -  පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන වශ වංචාරක කටයුතු අමාත්ාංය (බව්නාහිර පෂාත්)

ආර්ථික ප්රලර්ධන (මුළු එකතුල)

ඳෂළත් වංලර්ධන ප්රදළන - 2021


