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ත ොණු අංකය 
 

ත ොණුතේ නම 
 

කාරණය/උප කාරණය 
 

පිටු අංක 
 

1. LGD/06/04/1/M01/1 විගණන විමසුම් -ක ොළඹ ම.න.ස. විගණ ාධිපති කෙපාර්තකම්න්තුව විසින් 
සභාකේ යම් යම්  රුණු සම්බන්ධකයන් 
 රුණු විමසමින් කයොමු  රනු ලබන ලිපි 
එවාකේ මූලි  විමර්ශනය කිරීම සඳහා 
 රනු ලබන පත් කිරීම් සහ නිර්කේශයන් 
කමහි අඩංගු කේ 

01-215 

2. LGD/06/04/1/M01/II විගණන විමසුම් -ක ොළඹ ම.න.ස. -එම- 01-378 
3. LGD/06/04/1/M02/1 විගණන විමසුම් -කෙහිවල ම.න.ස. -එම- 01-211 
4. LGD/06/04/1/M02/II විගණන විමසුම් -කෙහිවල ම.න.ස. -එම- 01-113 
5. LGD/06/04/1/M03/1 විගණන විමසුම් -කමොරටුව ම.න.ස. -එම- 01-228 
6. LGD/06/04/1/M03/II විගණන විමසුම් -කමොරටුව ම.න.ස. -එම- 01-256 
7. LGD/06/04/1/M04/1 විගණන විමසුම් -ශ්රී ජ'පුර ම.න.ස. -එම- 01-265 
8. LGD/06/04/1/M04/II විගණන විමසුම් -ශ්රී ජ'පුර ම.න.ස. -එම- 01-200 
9. LGD/06/04/1/M07/1 විගණන විමසුම් - ඩුකවල ම.න.ස. -එම- 01-115 
10. LGD/06/04/1/U01/1 විගණන විමසුම්-ක ොකලොන්නාව න. -එම- 01-120 
11. LGD/06/04/1/U02/1 විගණන විමසුම්-සීතාව පුර න.ස -එම- 01-112 
12. LGD/06/04/1/U13/1 විගණන විමසුම්-මහරගම න.ස. -එම- 01-220 
13. LGD/06/04/1/U14/1 විගණන විමසුම්-කබොරලැස්ගමුව න.ස. -එම- 01-100 
14. LGD/06/04/1/U15/1 විගණන විමසුම්- ැස්බෑව න.ස. -එම- 01-58 
15. LGD/06/04/1/P01/1 විගණන විමසුම්-කහෝමාගම ප්රා.ස -එම- 01-43 
16. LGD/06/04/1/P04/2 විගණන විමසුම්-ක ොටි ාවත්ත ප්රා.ස. -එම- 01-32 
17. LGD/06/04/1/P06/3 විගණන විමසුම්-සීතාව  ප්රා.ස -එම- 01-45 
18. LGD/06/04/1/M05/1 විගණන විමසුම් -මීගමුව ම.න.ස. -එම- 01-256 
19. LGD/06/04/1/M05/II විගණන විමසුම් -මීගමුව ම.න.ස. -එම- 01-250 
20. LGD/06/04/1/M06/1 විගණන විමසුම් -ගම්පහ ම.න.ස. -එම- 01-186 
21. LGD/06/04/1/U04/1 විගණන විමසුම් -ජා ඇල න.ස. -එම- 01-45 
22. LGD/06/04/1/U05/1 විගණන විමසුම් - ටුනාය  න.ස. -එම- 01-87 



23. LGD/06/04/1/U06/1 විගණන විමසුම් -මිනුවන්කගොඩ න.ස. -එම- 01-68 
24. LGD/06/04/1/U07/1 විගණන විමසුම් -පෑලියකගොඩ න.ස. -එම- 01-54 
25. LGD/06/04/1/U08/1 විගණන විමසුම්-වත්තල මාකබෝල න -එම- 01-85 
26. LGD/06/04/1/P07/1 විගණන විමසුම්-අත්තනගල්ල ප්රා.ස. -එම- 01-56 
27. LGD/06/04/1/P08/1 විගණන විමසුම්-බියගම ප්රා.ස. -එම- 01-45 
28. LGD/06/04/1/P09/1 විගණන විමසුම්-දිවුලපිටිය ප්රා.ස. -එම- 01-48 
29. LGD/06/04/1/P10/1 විගණන විමසුම්-කෙොම්කප ප්රා.ස. -එම- 01-52 
30. LGD/06/04/1/P11/1 විගණන විමසුම්-ගම්පහ ප්රා.ස. -එම- 01-69 
31. LGD/06/04/1/P12/1 විගණන විමසුම්-ජා ඇල ප්රා.ස. -එම- 01-48 
32. LGD/06/04/1/P13/1 විගණන විමසුම්- ටාන ප්රා.ස. -එම- 01-65 
33. LGD/06/04/1/P14/1 විගණන විමසුම්- ැලණිය ප්රා.ස. -එම- 01-112 
34. LGD/06/04/1/P15/1 විගණන විමසුම්-මහර ප්රා.ස. -එම- 01-114 
35. LGD/06/04/1/P16/1 විගණන විමසුම්-මීරිගම ප්රා.ස. -එම- 01-45 
36. LGD/06/04/1/P17/1 විගණන විමසුම්-මිනුවන්කගොඩ ප්රා.ස. -එම- 01-52 
37. LGD/06/04/1/P18/1 විගණන විමසුම්-වත්තල ප්රා.ස. -එම- 01-52 
38. LGD/06/04/1/U08/1 විගණන විමසුම්-කේරුවල න.ස. -එම- 01-118 
39. LGD/06/04/1/U10/1 විගණන විමසුම්-කහොරණ න.ස. -එම- 01-200 
40. LGD/06/04/1/U11/1 විගණන විමසුම්- ළුතර න.ස. -එම- 01- 116 
41. LGD/06/04/1/U12/1 විගණන විමසුම්-පානදුර න.ස. -එම- 01- 64 
42. LGD/06/04/1/P19/1 විගණන විමසුම්-අගලවත්ත ප්රා.ස. -එම- 01-85 
43. LGD/06/04/1/P20/1 විගණන විමසුම්-බණ්ඩාරගම ප්රා.ස -එම- 01- 57 
44. LGD/06/04/1/P21/1 විගණන විමසුම්-කේරුවල ප්රා.ස -එම- 01-68 
45. LGD/06/04/1/P22/1 විගණන විමසුම්-බුලත්සිංහල ප්රා.ස -එම- 01- 86 
46. LGD/06/04/1/P23/1 විගණන විමසුම්-කෙොඩන්කගොඩ ප්රා.ස -එම- 01- 78 
47. LGD/06/04/1/P24/1 විගණන විමසුම්-කහොරණ ප්රා.ස -එම- 01- 98 
48. LGD/06/04/1/P25/1 විගණන විමසුම්- ළුතර ප්රා.ස -එම- 01- 54 
49. LGD/06/04/1/P26/1 විගණන විමසුම්-මතුගම ප්රා.ස -එම- 01- 75 
50. LGD/06/04/1/P27/1 විගණන විමසුම්-පානදුර ප්රා.ස -එම- 01- 56 
51. LGD/06/04/1/P28/1 විගණන විමසුම්-වලල්ලාවිට ප්රා.ස -එම- 01- 42 
52. LGD/06/04/1/P29/1 විගණන විමසුම්-පාලින්ෙනුවර ප්රා.ස -එම- 01- 25 
53. LGD/06/04/1/P30/1 විගණන විමසුම්-මදුරාවල ප්රා.ස -එම- 01- 63 

 
 
 



54. LGD/06/04/3/M01/2014 හිඟ ආොයම් -ක ොළඹ ම.න.ස. 

ලිත් වර්ෂයක් තුල සභාව විසින් එක් එක් 
මාසකේ එක් රැස්  රන ලෙ හිඟ ආොයම්  
සහ ප්රවර්තන වර්ශකේ මාසි ව බිල් 
 රන ලෙ සහ ඉන් අය  රන ලෙ 
ආොයම පිළිබඳ මාසි  වාර්තා කමහි 
අඩංගු කේ 

01- 36 

55. LGD/06/04/3/M01/2014/II හිඟ ආොයම් -ක ොළඹ ම.න.ස. -එම- 01- 36 

56. LGD/06/04/3/M02/2014 හිඟ ආොයම් -කෙහිවල ම.න.ස. -එම- 01- 40 

57. LGD/06/04/3/M03/2014 හිඟ ආොයම් -කමොරටුව ම.න.ස. -එම- 01- 45 

58. LGD/06/04/3/M04/2014 හිඟ ආොයම් -ශ්රී ජ'පුර ම.න.ස. -එම- 01- 52 

59. LGD/06/04/3/M07/2014 හිඟ ආොයම් - ඩුකවල ම.න.ස. -එම- 01- 68 

60. LGD/06/04/3/U01/2014 හිඟ ආොයම්-ක ොකලොන්නාව න. -එම- 01- 47 

61. LGD/06/04/3/U02/2014 හිඟ ආොයම්-සීතාව පුර න.ස -එම- 01- 36 

62. LGD/06/04/3/U13/2014 හිඟ ආොයම්-මහරගම න.ස. -එම- 01- 45 

63. LGD/06/04/3/U14/2014 හිඟ ආොයම්-කබොරලැස්ගමුව න.ස. -එම- 01- 36 

64. LGD/06/04/3/U15/2014 හිඟ ආොයම්- ැස්බෑව න.ස. -එම- 01- 36 

65. LGD/06/04/3/P01/2014 හිඟ ආොයම්-කහෝමාගම ප්රා.ස -එම- 01- 36 

66. LGD/06/04/3/P04/2014 හිඟ ආොයම්-ක ොටි ාවත්ත ප්රා.ස. -එම- 01- 36 

67. LGD/06/04/3/P06/2014 හිඟ ආොයම්-සීතාව  ප්රා.ස -එම- 01- 100 

68. LGD/06/04/3/M05/2014 හිඟ ආොයම් -මීගමුව ම.න.ස. -එම- 01- 54 

69. LGD/06/04/3/M06/2014 හිඟ ආොයම්-ගම්පහ ම.න.ස. -එම- 01- 36 

70. LGD/06/04/3/U04/2014 හිඟ ආොයම් -ජා ඇල න.ස. -එම- 01- 52 

71. LGD/06/04/3/U05/2014 හිඟ ආොයම් - ටුනාය  න.ස. -එම- 01- 36 

72. LGD/06/04/3/U06/2014 හිඟ ආොයම් -මිනුවන්කගොඩ න.ස. -එම- 01- 36 

73. LGD/06/04/3/U07/2014 හිඟ ආොයම් -පෑලියකගොඩ න.ස. -එම- 01- 36 

74. LGD/06/04/3/U08/2014 හිඟ ආොයම්-වත්තල මාකබෝල න -එම- 01- 45 

75. LGD/06/04/3/P07/2014 හිඟ ආොයම්-අත්තනගල්ල ප්රා.ස. -එම- 01- 36 

76. LGD/06/04/3/P08/2014 හිඟ ආොයම්-බියගම ප්රා.ස. -එම- 01- 96 

77. LGD/06/04/3/P09/2014 හිඟ ආොයම්-දිවුලපිටිය ප්රා.ස. -එම- 01- 52 

78. LGD/06/04/3/P10/2014 හිඟ ආොයම්-කෙොම්කප ප්රා.ස. -එම- 01- 56 

79. LGD/06/04/3/P11/2014 හිඟ ආොයම්-ගම්පහ ප්රා.ස. -එම- 01- 36 

80. LGD/06/04/3/P12/2014 හිඟ ආොයම්-ජා ඇල ප්රා.ස. -එම- 01- 45 

81. LGD/06/04/3/P13/2014 හිඟ ආොයම්- ටාන ප්රා.ස. -එම- 01- 40 

82. LGD/06/04/3/P14/2014 හිඟ ආොයම්- ැලණිය ප්රා.ස. -එම- 01- 36 

83. LGD/06/04/3/P15/2014 හිඟ ආොයම්-මහර ප්රා.ස. -එම- 01- 27 



84. LGD/06/04/3/P16/2014 හිඟ ආොයම්-මීරිගම ප්රා.ස. -එම- 01- 36 

85. LGD/06/04/3/P17/2014 හිඟ ආොයම්-මිනුවන්කගොඩ ප්රා.ස. -එම- 01- 45 

86. LGD/06/04/3/P18/2014 හිඟ ආොයම්-වත්තල ප්රා.ස. -එම- 01- 66 

87. LGD/06/04/3/U08/2014 හිඟ ආොයම්-කේරුවල න.ස. -එම- 01- 88 

88. LGD/06/04/3/U10/2014 හිඟ ආොයම්-කහොරණ න.ස. -එම- 01- 36 

89. LGD/06/04/3/U11/2014 හිඟ ආොයම්- ළුතර න.ස. -එම- 01- 52 

90. LGD/06/04/3/U12/2014 හිඟ ආොයම්-පානදුර න.ස. -එම- 01- 96 

91. LGD/06/04/3/P19/2014 හිඟ ආොයම්-අගලවත්ත ප්රා.ස. -එම- 01- 36 

92. LGD/06/04/3/P20/2014 හිඟ ආොයම්-බණ්ඩාරගම ප්රා.ස -එම- 01- 39 

93. LGD/06/04/3/P21/2014 හිඟ ආොයම්-කේරුවල ප්රා.ස -එම- 01- 45 

94. LGD/06/04/3/P22/2014 හිඟ ආොයම්-බුලත්සිංහල ප්රා.ස -එම- 01- 36 

95. LGD/06/04/3/P23/2014 හිඟ ආොයම්-කෙොඩන්කගොඩ ප්රා.ස -එම- 01- 52 

96. LGD/06/04/3/P24/2014 හිඟ ආොයම්-කහොරණ ප්රා.ස -එම- 01- 45 

97. LGD/06/04/3/P25/2014 හිඟ ආොයම්- ළුතර ප්රා.ස -එම- 01- 36 

98. LGD/06/04/3/P26/2014 හිඟ ආොයම්-මතුගම ප්රා.ස -එම- 01- 52 

99. LGD/06/04/3/P27/2014 හිඟ ආොයම්-පානදුර ප්රා.ස -එම- 01- 69 

100. LGD/06/04/3/P28/2014 හිඟ ආොයම්-වලල්ලාවිට ප්රා.ස -එම- 01- 36 

101. LGD/06/04/3/P29/2014 හිඟ ආොයම්-පාලින්ෙනුවර ප්රා.ස -එම- 01- 45 

102. LGD/06/04/3/P30/2014 හිඟ ආොයම්-මදුරාවල ප්රා.ස -එම- 01- 78 

103. LGD/06/04/2/CO/II විගණ ාධිපති වාර්තා - ක ොළඹ 

කපර වර්ෂයට අොලව  කමම 
දිස්ත්රික් කේ සභාවන් විසින් විගණනය 
සඳහා  කයොමු  රන ලෙ මූලය 
විශ්කල්ෂණ වාර්තා සම්බන්ධකයන් 
විගණ ාධිපති විසින් ෙරණ අවසන් 
මතයන් කමම කගොණුකේ අඩංගුකේ . 

01-327 

104. LGD/06/04/2/CO/III විගණ ාධිපති වාර්තා - ක ොළඹ -එම- 01-258 

105. LGD/06/04/2/GA/II විගණ ාධිපති වාර්තා - ගම්පහ -එම- 01-345 

106. LGD/06/04/2/GA/III විගණ ාධිපති වාර්තා - ගම්පහ -එම- 01-216 

107. LGD/06/04/2/KA/II විගණ ාධිපති වාර්තා -  ළුතර -එම- 01-362 

108. LGD/06/04/2/KA/III විගණ ාධිපති වාර්තා -  ළුතර -එම- 01-245 

109. LGD/06/04/14/2015/CO  ාර්යාල පරීක්ෂණ - ක ොළඹ . 01-250 
110. LGD/06/04/14/2015/GA  ාර්යාල පරීක්ෂණ - ගම්පහ -එම- 01-278 

111. LGD/06/04/14/2015/KA  ාර්යාල පරීක්ෂණ -  ළුතර -එම- 01-246 

112. LGD/06/04/8/2015 විගණන  ළමනා රණ  මිටු රැස්. 
 ාර්තුව ට වරක් පවත්වන විගණන හා 
 ලමණා රන  මිටු රැස්වීම් සඳහා 

 ැඳවීම් ලිපි , වැය ඇස්තකම්න්තු සහ ඒ 

01-118 



සඳහා ඉදිරිපත්  රනු ලබන කතොරතුරු 
වල මුද්රිත පිටපත් කමම ලිපි කගොණුකේ 
අඩංගු කේ 

113. LGD/06/04/10/2014 අභයන්තර විගණන සැලසුම්  

වර්ෂය සඳහා සභාවන්හි අභයන්තර 
විගණන  ටයුතු සඳහා ස ස්  රන 
ලබන සැලසුම්  සහ ඒවාකේ ප්රගතිය 
විමසමින් යවන ලිපි කමහි අඩංගු කේ. 

01-56 

114. LGD/06/04/10/2016 අභයන්තර විගණන සැලසුම්  -එම- 01-45 

115. LGD/06/04කපොදු විගණන කේෙ සඳහා කතොරතුරු  
ගිණුම්  ාර  සභාකේදී විමසනු ලබන  
විගණන කේෙ සඳහා සපයන ලෙ පිළිතුරු 
කමම කගොණුකේ අඩංගු කේ . 

01-112 

116. LGD/06/04/4/2014 ආොයම් වියෙම්  01-36 

117. LGD/06/04/4/2014-II ආොයම් වියෙම් 
ආොයම වියෙම් ගිණුම්හි වාර්ෂි  වාර්තා 
කමහි අඩංගු කේ  

01-45 

118. LGD/06/04/4/2015 ආොයම් වියෙම් -එම- 01-16 

119. LGD/06/04/කපොදු/2015 කපොදු කගොනුව 

වාර්ෂි ව සිදු  රනු ලබන විවිධ වූ 

 ැඳවීම් ,කතොරතුරු  ැඳවීම් ,  රැස්වීම් 
සහ ඒවාකේ වැය ඇස්තකම්න්තු  කමහි 
අඩංගු කේ. 

01-213 

120. LGD/06/04/කපොදු/2015/1 කපොදු කගොනුව -එම- 01-114 

121. LGD/06/04/කපොදු/2016 කපොදු කගොනුව -එම- 01-245 

122. LGD/06/04/5/2015 මාසි  ඒ ාබේධ ලැබීම් කගවීම්  
ආොයම වියෙම් ගිණුම්හි වාර්ෂි  වාර්තා 
කමහි අඩංගු කේ 

01-26 

123. LGD/06/04/5/2016 මාසි  ඒ ාබේධ ලැබීම් කගවීම්  -එම- 01-45 

124. LGD/06/04/6/2015 බැංකු සැසැඳුම් වාර්තා 

එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනයන් 
විසින් කෙපාර්තකම්න්තුව කවත කයොමු 
 රන ලෙ  බැංකු ගිණුම්වලට අොල 
මාසි  බැංකු සැසඳුම් වාර්තා කමහි 
ඇතුලත් කේ. 

01-258 

125. LGD/06/04/6/2015-1 බැංකු සැසැඳුම් වාර්තා -එම- 01-279 
126. LGD/06/04/6/2016 බැංකු සැසැඳුම් වාර්තා -එම- 01-265 

127. LGD/06/04/17/2015 නගර සභා අඥා පනකත් 198 වගන්තිය අනුව 
ඉදිරිපත්  ළයුතු වාර්තාව 

දිස්ත්රික් සහ ාර ක ොමසාරිස් විසින් 
කමයට අොලව එවන ලෙ වාර්තා කමහි 
අඩංගු කේ 

01-40 

128. LGD/06/04/17/2015 නගර සභා අඥා පනකත් 317 වගන්තිය අනුව 
ඉදිරිපත්  ළයුතු වාර්තාව 

-එම- 01-45 
 
 

 
 
 



 
2017 වර්ෂය 

ත ොණු අංකය 
 

ත ොණුතේ නම 
 

කාරණය/උප කාරණය 
 

පිටු අංක 
2017.07.11ට 

1. LGD/10A/4/AUD.QUERYCOL/2017 විගණන විමසුම් -ක ොළඹ  විගණ ාධිපති කෙපාර්තකම්න්තුව විසින් 
සභාකේ යම් යම්  රුණු සම්බන්ධකයන් 
 රුණු විමසමින් කයොමු  රනු ලබන ලිපි 
එවාකේ මූලි  විමර්ශනය කිරීම සඳහා 
 රනු ලබන පත් කිරීම් සහ නිර්කේශයන් 
කමහි අඩංගු කේ 

01-52 

2. LGD/10A/4/AUD.QUERYGAM/2017 විගණන විමසුම් - ගම්පහ -එම- 01-62 
3. LGD/10A/4/AUD.QUERYKAL/2017 විගණන විමසුම් -  ළුතර -එම- 01-85 
4. LGD/10A/4/DEF.BUDCOL/2017 හිඟ ආොයම් -ක ොළඹ  ලිත් වර්ෂයක් තුල කමම දිස්ත්රික් කයහි 

එක් එක් පළාත් පාලන ආයත  විසින් 
එක් එක් මාසකේ එක් රැස්  රන ලෙ හිඟ 
ආොයම්  සහ ප්රවර්තන වර්ශකේ මාසි ව 
බිල්  රන ලෙ සහ ඉන් අය  රන ලෙ 
ආොයම පිළිබඳ මාසි  වාර්තා කමහි 
අඩංගු කේ 

01-26 

5. LGD/10A/4/DEF.BUDGAM/2017 හිඟ ආොයම් - ගම්පහ -එම- 01-42 
6. LGD/10A/4/DEF.BUDKAL/2017 හිඟ ආොයම් -  ළුතර -එම- 01-54 
7. LGD/10A/04/කපොදු/2017 කපොදු කගොනුව වාර්ෂි ව සිදු  රනු ලබන විවිධ වූ 

 ැඳවීම් ,කතොරතුරු  ැඳවීම් ,  රැස්වීම් 
සහ ඒවාකේ වැය ඇස්තකම්න්තු  කමහි 
අඩංගු කේ. 

01-65 

8. LGD/10A/4/REV.EXP/2017 ආොයම් වියෙම් ආොයම වියෙම් ගිණුම්හි වාර්ෂි  වාර්තා 
කමහි අඩංගු කේ 

01-05 

9. LGD/10A/4/COL.AUD.FINREP/2017 විගණ ාධිපති වාර්තා - ක ොළඹ කපර වර්ෂයට අොලව  කමම 
දිස්ත්රික් කේ සභාවන් විසින් විගණනය 
සඳහා  කයොමු  රන ලෙ මූලය 
විශ්කල්ෂණ වාර්තා සම්බන්ධකයන් 
විගණ ාධිපති විසින් ෙරණ අවසන් 
මතයන් කමම කගොණුකේ අඩංගුකේ 

වාර්තා ලැබී 
කනොමැත. 

10. LGD/10A/4/GAM.AUD.FINREP/2017 විගණ ාධිපති වාර්තා - ගම්පහ -එම- වාර්තා ලැබී 
කනොමැත. 

11. LGD/10A/4/KAL.AUD.FINREP/2017 විගණ ාධිපති වාර්තා -  ළුතර -එම- වාර්තා ලැබී 
කනොමැත. 

12. LGD/10A/4/2017/COL  ාර්යාල පරීක්ෂණ - ක ොළඹ වර්ෂය තුල විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් 
කමකී දිස්ත්රික් ය තුල වරින් වර සිදු 
 රන ලබන පූර්ණ  ාර්යාලයීය 
පරීක්ෂණ සහ අනු  ාර්යාලයීය 

01-24 



පරීක්ෂණ සඳහා පත් කිරීම් ඒ සඳහා ලබා 
දී ඇති නිර්කේශ සහ ඒවාකේ පසු විපරම් 
කිරීම් සම්බන්ධ ලිපි කමහි අඩංගු කේ 

13. LGD/10A/4/2017/GAM  ාර්යාල පරීක්ෂණ - ගම්පහ -එම- 01-15 
14. LGD/10A/4/2017/KAL  ාර්යාල පරීක්ෂණ -  ළුතර -එම- 01-18 
15. LGD/10A/4/AUD.MNG/2017 විගණන  ළමනා රණ  මිටු රැස්.  ාර්තුව ට වරක් පවත්වන විගණන හා 

 ලමණා රන  මිටු රැස්වීම් සඳහා 

 ැඳවීම් ලිපි , වැය ඇස්තකම්න්තු සහ ඒ 
සඳහා ඉදිරිපත්  රනු ලබන කතොරතුරු 
වල මුද්රිත පිටපත් කමම ලිපි කගොණුකේ 
අඩංගු කේ 

01-09 

16. LGD/10A/4/INT.AUD/2017 අභයන්තර විගණන සැලසුම්  වර්ෂය සඳහා සභාවන්හි අභයන්තර 
විගණන  ටයුතු සඳහා ස ස්  රන 
ලබන සැලසුම්  සහ ඒවාකේ ප්රගතිය 
විමසමින් යවන ලිපි කමහි අඩංගු කේ. 

01-03 

17. LGD/10A/4/2017/IOPLAN_COL විමර්ශන නිලධාරී සැලැස්ම   ක ොළඹ කමම දිස්ත්රික් කයහි විමර්ශන 
නිලධාරීන් විසින්   ටයුතු  රනු ලබන 
පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධකයන් 
එක් එක් සතිකේ කිරීමට අකේක්ෂිත 
 ාර්යයන්හි ප්රගතිය සම්බන්ධ ලිපි කමහි 
අඩංගු කේ. 

වාර්තා ලැබී 
කනොමැත. 

18. LGD/10A/4/2017/IOPLAN_GAM විමර්ශන නිලධාරී සැලැස්ම ගම්පහ -එම- වාර්තා ලැබී 
කනොමැත. 

19. LGD/10A/4/2017/IOPLAN_KAL විමර්ශන නිලධාරී සැලැස්ම  ළුතර -එම- වාර්තා ලැබී 
කනොමැත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



කඩ කාමර කුලියට දීම බදු දීම හා තටන්ඩර්කටයුතු 

ත ොණු අංකය ත ොනුතේ නම කාරණය හා උප කාරණය පිටු අංකය 

LGD/06/02/04/කපොදු  

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- කපොදු කගොනුව  ඩ  ාමර සඳහා වූ කපොදු උපකෙස් ලබා දීම. 

1 සිට 17 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/M-01 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  ක ොළඹ මහා නගර සභාව 

ක ොළඹ මහා නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 24 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/M-02 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  කෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර 
සභාව 

කෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ 
ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 42 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/M-04 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහා නගර සභාව 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහා නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් 
හා නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 49 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/M-05 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  මීගමුව මහා නගර සභාව 

මීගමුව මහා නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

 1 සිට 70 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/M-06 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  ගම්පහ මහා නගර සභාව 

ගම්පහ මහා නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 26 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/M-07 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  ඩුකවල මහා නගර සභාව 

 ඩුකවල මහා නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්.   

LGD/06/02/04/U-01 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- ක ොකළොන්නාව නගර සභාව 

ක ොකළොන්නාව නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 12 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-02 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- සීතාව පුර නගර සභාව 

සීතාව පුර නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 18 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-04 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- ජා ඇල නගර සභාව 

ජා ඇල  නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ 
ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 47 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-05 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  ටුනාය , සීදූව නගර සභාව 

 ටුනාය , සීදූවනගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 58 
ෙක්වා 
 
 

LGD/06/02/04/U-06 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- මිනුවන්කගොඩ නගර සභාව 

මිනුවන්කගොඩ නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 26 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-07 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- පෑලියකගොඩ නගර සභාව 

පෑලියකගොඩ නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 2 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-08 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- වත්තල මාකබෝල නගර සභාව 

වත්තල මාකබෝල නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 10 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-09 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- කේරුවල නගර සභාව 

කේරුවල නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ 
ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 56 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-10 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- කහොරණ නගර සභාව 

කහොරණ නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ 
ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 32 
ෙක්වා 



LGD/06/02/04/U-11 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  ළුතර නගර සභාව 

 ළුතර නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ 
ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 49 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-12 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- පානදුර නගර සභාව 

පානදුර නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ 
ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 40 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-13 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- මහරගම නගර සභාව 

මහරගම නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ 
ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 184 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-14 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- කබොරලැස්ගමුව නගර සභාව 

කබොරලැස්ගමුව නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 21 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/U-15 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- ැස්බෑව නගර සභාව 

ක ොකළොන්නාව නගර සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 89 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-04 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- ක ොටි ාවත්ත මුල්කල්රියාව 
ප්රාකේය ය සභාව 

ක ොටි ාවත්ත මුල්කල්රියාව ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා 
වූ ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 18 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-06 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- සීතාව  ප්රාකේය ය සභාව 

සීතාව  ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 131 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-07 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- අත්තනගල්ල ප්රාකේය ය සභාව 

අත්තනගල්ල ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 29 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-08 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- බියගම ප්රාකේය ය සභාව 

බියගම ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 17 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-09 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- දිවුලපිටිය ප්රාකේය ය සභාව 

දිවුලපිටිය ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 12 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-10 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-කෙොම්කේ ප්රාකේය ය සභාව 

කෙොම්කේ ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 36 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-12 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- ජා ඇල ප්රාකේය ය සභාව 

ජා ඇල ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 52 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-14 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-  ැළණිය ප්රාකේය ය සභාව 

 ැළණිය ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 29 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-15 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- මහර ප්රාකේය ය සභාව 

මහර ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා නිර්කේශ 
ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 15 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-16 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- මීරිගම ප්රාකේය ය සභාව 

මීරිගම ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 69 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-17 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- මිනුවන්කගොඩ ප්රාකේය ය සභාව 

මිනුවන්කගොඩප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 3 
ෙක්වා 



 

LGD/06/02/04/P-18 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු-වත්තල ප්රාකේය ය සභාව 

වත්තල ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 9 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-19 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- අගලවත්ත ප්රාකේය ය සභාව 

අගලවත්ත ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 28 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-20 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- බණ්ඩාරගම ප්රාකේය ය සභාව 

බණ්ඩාරගම ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 20 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-21 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- කේරුවල ප්රාකේය ය සභාව 

කේරුවල ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 56 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-24 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- කහොරණ ප්රාකේය ය සභාව 

කහොරණ ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 4 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-26 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- මතුගම ප්රාකේය ය සභාව 

මතුගම ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 19 
ෙක්වා 

LGD/06/02/04/P-27 

 ඩ  ාමර බදු දීම, කුළියට දීම, කටන්ඩර් 
 ටයුතු- පානදුර ප්රාකේය ය සභාව 

පානදුර ප්රාකේය ය සභාව සතු  ඩ  ාමර බදු දීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් හා 
නිර්කේශ ඉදිරිපත් කිරීම්. 

1 සිට 35 
ෙක්වා 


