
ග ොණු අංකය ග ොනුගේ නම කාරණය හා උප කාරණය

LGD/09/01/02/ප ොදු නීති උ පෙස ්ප ොදු ප ොනුව

 ළාත්  ාලන ආයතන හැර නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ ප ොදු ප ොනුව 2011.05.26-2013.06.06

LGD/09/01/02/2013 නීති උ පෙස ්ප ොදු ප ොනුව

 ළාත්  ාලන ආයතන හැර නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ සැකසු ප ොදු ප ොනුව 2013.04.17-2014.12.17

LGD/09/01/02/ප ොදු නීති උ පෙස ්ප ොදු ප ොනුව

 ළාත්  ාලන ආයතන හැර නීතී උ පෙස ්

ලබා දීමට සැකසු ප ොදු ප ොනුව 2015.01.07-2016.07.20

LGD/09/01/02/ප ොදු (I පවළුම) නීති උ පෙස ්ප ොදු ප ොනුව

 ළාත්  ාලන ආයතන හැර නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේසැකසු ප ොදු ප ොනුව 2017.01.18-පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/M 01 ක ොළඹ මහ නගර සභාව
පකොළඹ මහ න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.04.04- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/M 02 කෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
පෙහිවල  ල්කිස්ස මහ න ර සභාව සඳහා 

නීතී උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2012.12.04-පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/M 03 කමොරටුව මහ නගර සභාව
පමොරටුව මහ න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2005.12.31-පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/M 04 ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක ෝට්කට් මහ නගර
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහ න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.02.23-2015.02.06

LGD/09/01/02/M 04 ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක ෝට්කට් මහ නගර
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහ න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2015.01.28-පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/M 05 මීගමුව මහ නගර සභාව
මී මුව මහ න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2005.12.26-පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/M 06 ගම්පහ මහ නගර සභාව
 ේ හ මහ න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2005.12.08-පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/M 07  ඩුකවල මහ නගර සභාව
කඩුපවල මහ න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.04.03-පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 01 ක ොකළොන්නාව නගර සභාව
පකොපළොන්නාව න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.11.07-පේ ෙක්වා 

LGD/09/01/02/U 02 සීතාව පුර නගර සභාව
සීතාවකපුර න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2004.08.23-පේ ෙක්වා

ග ොරතුරු සුචි . නීති අංශය,  2017.07.12 වන දිනට
නීති උපගෙස ්



LGD/09/01/02/U 04 ජා ඇල නගර සභාව
ජා ඇල න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.01.30-2014.09.02

LGD/09/01/02/U 04 ජා ඇල නගර සභාව
ජා ඇල න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ ප ොනුව 2015.02.26- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 05  ටුනාය  සීදූව නගර සභාව
කටූනායක සීදූව න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2007.09.21- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 06 මිනුවන්කගොඩ නගර සභාව
මිනුවන්ප ොඩ න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2013.01.17- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 07 පෑලියකගොඩ නගර සභාව
 ෑලියප ොඩ න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.03. - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 08 වත්තල මාක ෝල නගර සභාව
වත්තල මාපබෝල න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.01.18 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 09 කේරුවල නගර සභාව
පේරුවල න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2007.07.03- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 10 කහොරණ නගර සභාව
පහොරණ න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.08.24- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 11  ළුතර නගර සභාව
කළුතර න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.04.19-2015.11.03

LGD/09/01/02/U 11  ළුතර නගර සභාව
කළුතර න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ ප ොනුව 2016.05.06 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 12 පානදුර නගර සභාව
 ානදුර න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.06.08 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 13 මහරගම නගර සභාව
මහර ම න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස ්

ලබා දීපේ ප ොනුව 2012.03.14- පේ ෙක්වා 

LGD/09/01/02/U 14
ක ොරලැසග්මුව නගර සභාව පබොරලැස ්මුව න ර සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.11.28- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/U 15
 ැස ්ෑව නගර සභාව කැසබ්ෑව න ර සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2005.08.24- පේ ෙක්වා 

LGD/09/01/02/P 01
පහෝමා ම ප්රාපේශීය සභාව පහෝමා ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.06.19- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 04

ක ොටි ාවත්ත මුල්කල්රියා ප්රාකේශීය පකොටිකාවත්ත මුල්පල්රියාව ප්රාපේශීය 

සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් ලබා දීපේ 

ප ොනුව 2005.09.13- පේ ෙක්වා



LGD/09/01/02/P 06
සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2007.10.01- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 07 අත්තන ල්ල ප්රාපේශීය සභාව අත්තන ල්ල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.06.03 - පේ ෙක්වා 

LGD/09/01/02/P 08 බිය ම ප්රාපේශීය සභාව බිය ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2005.06.06 - පේ ෙක්වා 

LGD/09/01/02/P 09 දිවුලපිටිය ප්රාපේශීය සභාව දිවුලපිටිය ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2088.01.28 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 10 පෙොේපේ ප්රාපේශීය සභාව පෙොේපේ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.07.25 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 11  ේ හ ප්රාපේශීය සභාව  ේ හ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2010.12.22-පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 12 ජා ඇල ප්රාපේශීය සභාව ජා ඇල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.03.01 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 13 කටාන ප්රාපේශීය සභාව කටාන ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2007.03.14 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 14 කැළණිය ප්රාපේශීය සභාව කැළණිය ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.06.08 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 15 මහර ප්රාපේශීය සභාව මහර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.12.19 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 16 මීරි ම ප්රාපේශීය සභාව මීරි ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2008.01.23 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 17 මිනුවන්ප ොඩ ප්රාපේශීය සභාව මිනුවන්ප ොඩ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2010.12.24- පේ ෙක්වා 

LGD/09/01/02/P 18 වත්තල ප්රාපේශීය සභාව වත්තල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.05.30- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 19 අ ලවත්ත ප්රාපේශීය සභාව අ ලවත්ත ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.10.19- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 20 බණ්ඩාර ම ප්රාපේශීය සභාව බණිඩාර ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2005.12.14 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 21 පේරුවල ප්රාපේශීය සභාව පේරුවල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2007.04.26- පේ ෙක්වා



LGD/09/01/02/P 22 බුලත්සිංහල ප්රාපේශීය සභාව බුලත්සිංහල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.07.13- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 23 පෙොඩිංප ොඩ ප්රාපේශීය සභාව පෙොඩිංප ොඩ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2009.06.12- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 24 පහොරණ ප්රාපේශීය සභාව පහොරණ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2008.02.11 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 25 කළුතර ප්රාපේශීය සභාව කළුතර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2011.06.28 - පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 26 මතු ම ප්රාපේශීය සභාව මතු ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.09.06- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 27  ානදුර ප්රාපේශීය සභාව  ානදුර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2008.12.15-2014.02.28

LGD/09/01/02/P 27  ානදුර ප්රාපේශීය සභාව  ානදුර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී උ පෙස් 

ලබා දීපේ ප ොනුව 2015.04.23- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 28
වලල්ලාවිට ප්රාපේශීය සභාව  

වලල්ලාවිට ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2005.12.14- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 29  ාලින්ෙනුවර ප්රාපේශීය සභාව  ාලින්ෙනුවර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 20016.10.03- පේ ෙක්වා

LGD/09/01/02/P 30
මදුරාවල ප්රාපේශීය සභාව

මදුරාවල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා නීතී 

උ පෙස් ලබා දීපේ ප ොනුව 2006.10.19- පේ ෙක්වා

වාහන මිලදී  ැනීම

LGD/05/06/06/ ප ොදු වාහන මිලදී  ැනීම ප ොදු ප ොනුව

 ළාත්  ාලන ආයතන වල වාහන මිලදී 

 ැනීේ හැර වාහන සේබන්ධ ප ොදු ප ොනුව 2015.01.20-2016.10.27

LGD/05/06/06/ ප ොදු (I පවළුම) වාහන මිලදී  ැනීම ප ොදු ප ොනුව

 ළාත්  ාලන ආයතන වල වාහන මිලදී 

 ැනීේ හැර වාහන සේබන්ධ ප ොදු ප ොනුව 2017.01.04-පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ M 01 ක ොළඹ මහ නගර සභාව
පකොළඹ මහ න ර සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.01.16- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ M 02 කෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව පෙහිවල  ල්කිස්ස මහ න ර සභාව සඳහා 

වාහන මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.10.21- පේ ෙක්වා



LGD/05/06/06/ M 03 කමොරටුව මහ නගර සභාව
පමොරටුව මහ න ර සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 1999.04.26- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ M 04 ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක ෝට්කට් මහ නගර ශ්රී ජයවර්ධනපුර පකෝට්පට් මහ න ර සභාව 

සඳහා වාහන මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2005.06.15- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ M 05 මීගමුව මහ නගර සභාව
මී මුව මහ න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2012.03.15- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ M 06 ගම්පහ මහ නගර සභාව
 ේ හ මහ න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.11.08- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ M 07  ඩුකවල මහ නගර සභාව
කඩුපවල මහ න ර සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.10.31- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 01 ක ොකළොන්නාව නගර සභාව
පකොපළොන්නාව න ර සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 1999.04.19- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 02 සීතාව පුර නගර සභාව
සීතාවකපුර න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.02.24- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 04 ජා ඇල නගර සභාව
ජා ඇල න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.04.07 - පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 05  ටුනාය  සීදූව නගර සභාව
කටුනායක සීදූව න ර සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.11.05- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 06 මිනුවන්කගොඩ නගර සභාව
මිනුවන්ප ොඩ න ර සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2004.08.11- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 07 පෑලියකගොඩ නගර සභාව
 ෑලියප ොඩ න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 1999.12.08- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 08 වත්තල මාක ෝල නගර සභාව
වත්තල මාපබෝල න ර සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2012.10.18- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 09 කේරුවල නගර සභාව
පේරුවල න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2016.10.24 - පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 10 කහොරණ නගර සභාව
පහොරණ න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2000.08.02 - පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 11  ළුතර නගර සභාව
කළුතර න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2016.12.19 - පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 12 පානදුර නගර සභාව
 ානදුර න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.12.04 -පේ ෙක්වා



LGD/05/06/06/ U 13 මහරගම නගර සභාව
මහර ම න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.04.22- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 14 ක ොරලැසග්මුව නගර සභාව
පබොරලැස ්මුව න ර සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2007.03.07- පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ U 15  ැස ්ෑව නගර සභාව
කැසබ්ෑව න ර සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003-06.09 - පේ ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 01 පහෝමා ම ප්රාපේශීය සභාව
පහෝමා ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2001.06.07- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 04 ක ොටි ාවත්ත මුල්කල්රියා ප්රාකේශීය සභාව
පකොටිකාවත්ත මුල්පල්රියා ප්රාපේශීය සභාව 

සඳහා වාහන මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2008.05.27- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 06 සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව
සීතාවක ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.01.10- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 07 අත්තන ල්ල ප්රාපේශීය සභාව
අත්තන ල්ල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.01.21- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 08 බිය ම ප්රාපේශීය සභාව
බිය ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2001.02.19- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 09 දිවුලපිටිය ප්රාපේශීය සභාව
දිවුලපිටිය ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2005.07.18- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 10 පෙොේපේ ප්රාපේශීය සභාව
පෙොේපේ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2004.10.08- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 11  ේ හ ප්රාපේශීය සභාව
 ේ හ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.10.03- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 12 ජා ඇල ප්රාපේශීය සභාව
ජා ඇල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව

LGD/05/06/06/ P 13 කටාන ප්රාපේශීය සභාව
කටාන ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2007.01.31- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 14 කැළණිය ප්රාපේශීය සභාව
කැළණිය ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2006.09.13- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 15 මහර ප්රාපේශීය සභාව
මහර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.08.19- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 16 මීරි ම ප්රාපේශීය සභාව
මීරි ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2007.02.16 - කම් ෙක්වා



LGD/05/06/06/ P 17 මිනුවන්ප ොඩ ප්රාපේශීය සභාව
මිනුවන්ප ොඩ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2006.12.18- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 18 වත්තල ප්රාපේශීය සභාව
වත්තල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2001.03.30- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 19 අ ලවත්ත ප්රාපේශීය සභාව
අ ලවත්ත ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.02.19- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 20 බණ්ඩාර ම ප්රාපේශීය සභාව
බණ්ඩාර ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2002.09.05- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 21 පේරුවල ප්රාපේශීය සභාව
පේරුවල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2016.09.13- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 22 බුලත්සිංහල ප්රාපේශීය සභාව
බුලත්සිංහල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.01.08- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 23 පෙොඩිංප ොඩ ප්රාපේශීය සභාව
පෙොඩිංප ොඩ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2004.03.30- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 24 පහොරණ ප්රාපේශීය සභාව
පහොරණ ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2008.04.21- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 25 කළුතර ප්රාපේශීය සභාව
කළුතර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.12.15- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 26 මතු ම ප්රාපේශීය සභාව
මතු ම ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2016.12.05- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 27  ානදුර ප්රාපේශීය සභාව
 ානදුර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2007.07.12 -කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 28 වලල්ලාවිට ප්රාපේශීය සභාව  
වලල්ලාවිට ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2003.12.09 - කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 29  ාලින්ෙනුවර ප්රාපේශීය සභාව
 ාලින්ෙනුවර ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන 

මිලදී  ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2011.08.12- කම් ෙක්වා

LGD/05/06/06/ P 30 මදුරාවල ප්රාපේශීය සභාව
මදුරාවල ප්රාපේශීය සභාව සඳහා වාහන මිලදී 

 ැනීේ සේබන්ධ ප ොනුව 2007.12.08 - කම් ෙක්වා

විගනෝෙ බදු නිෙහස ්කිරීම සම්න්ධව

LGD/05/05/01 විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම

ප්රසිං යන් විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම 

සේබන්ධ ප ොනුව 2013.12.30-2014.12.22



LGD/05/05/01/2015 විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම

ප්රසිං යන් විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම 

සේබන්ධ ප ොනුව 2015.01.19-2015.12.09

LGD/05/05/01/2016 විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම

ප්රසිං යන් විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම 

සේබන්ධ ප ොනුව 2015.12.31-2016.07.20

LGD/05/05/01/2016 (I පවළුම) විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම

ප්රසිං යන් විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම 

සේබන්ධ ප ොනුව 2016.07.25-2016.12.26

LGD/05/05/01/2017 විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම 2017

ප්රසිං යන් විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම 

සේබන්ධ ප ොනුව 2017 2017.01.11-2017.05.29

LGD/05/05/01/2017 (I පවළුම) විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම 2017

ප්රසිං යන් විපනෝෙ බේපෙන් නිෙහස ්කිරීම 

සේබන්ධ ප ොනුව 2017 2017.05.31-පේ ෙක්වා

LGD/05/05/04

  ළාත්  ාලන ආයතනයන්හි විපනෝෙ බදු 

සිංප ෝධන

 ළාත්  ාලන ආයතනයන්හි ඇති විපනෝෙ 

බදු ප්රති තයන් සිංප ෝධනය කිරීමට අොළ 

ප ොනුව 2015.12.22-පේ ෙක්වා

LGD/05/05/03 විපනෝෙ බදු ආඥා  නත සිංප ෝධනය කිරීම

විපනෝෙ බදු ආඥා  නත සිංප ෝධනය 

කිරීමට අොළ ප ොනුව 2013.12.03-පේ ෙක්වා

ගපොදු සුසාන භූමි ප්රකාශයට පත් කිරීම

LGD/09/01/19 ප ොදු සුසාන භූමි ප්රකා යට  ත් කිරීම

 ළාත්  ාලන ආයතන බල ප්රපේ යන්හි 

සුසාන භූමි ප්රකා යට  ත් කිරීමට අොළ 

ප ොනුව 2014.07.23-2016.09.09

මහජන නිගයෝජි යන් සම්බන්ධ කටයුතු 

LGD/05/02/02

 ළාත්  ාලන ආයතන මහජන 

නිපයෝජිතයින්පේ පතොරතුරු 2009.06.09-2014.06.06

LGD/05/02/02

 ළාත්  ාලන ආයතන මහජන 

නිපයෝජිතයින්පේ පතොරතුරු 2012.05.02-2014.09.30

LGD/05/02/03

 ළාත්  ාලන ආයතන මහජන 

නිපයෝජිතයින් සේබන්ධ කටයුතු 2015.04.22-2016.12.01

LGD/05/02/03 (I පවළුම)

 ළාත්  ාලන ආයතන මහජන 

නිපයෝජිතයින් සේබන්ධ කටයුතු 2017.01.16- පේ ෙක්වා

LGD/05/02/02/2015

 ළාත්  ාලන ආයතන මහජන 

නිපයෝජිතයින් විපේ  සිංචාර 2014.09.25-පේ ෙක්වා



පළාත් සභා ප්රශ්න 

LGD/09/01/09/2017  ළාත් සභා ප්ර ්න

2017 වර්ෂපේ  ළාත් සභාපේ මන්ත්රීවරුන් 

විසන් පයොමු කරන ලෙ ප්ර ්න සඳහා පිළිතුරු 

ඉදිරි ත් කිරීමට අොළ ප ොනුව 2017.01.09-2017.07.03

LGD/09/01/09/2017 (I පවළුම)  ළාත් සභා ප්ර ්න

2017 වර්ෂපේ  ළාත් සභාපේ මන්ත්රීවරුන් 

විසන් පයොමු කරන ලෙ ප්ර ්න සඳහා පිළිතුරු 

ඉදිරි ත් කිරීමට අොළ ප ොනුව 2017.07.11- පේ ෙක්වා

පාර්ලිගම්න්තු ප්රශ්න

LGD/09/01/2017  ාර්ලිපේන්තු ප්ර ්න 2017

2017 වර්ෂපේ  ාර්ලිපේන්තුපේ 

මන්ත්රීවරුන් විසන් පයොමු කරන ලෙ ප්ර ්න 

සඳහා පිළිතුරු ඉදිරි ත් කිරීමට අොළ 

ප ොනුව 2017.01.24 - පේ ෙක්වා

ආය න කටයුතු -

ග ොණු අංකය ග ොණුගේ නම කාරණය හා උපකාරණය පිටු අංක

LGD/05/08/M 01 (i)
ආයතන  ටයුතු - ක ොළඹ මහ නගර 

සභාව

ක ොළඹ මහ නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.01.26 දින සිට 

2017.07.06 දින ෙක්වා

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක ෝට්කට් මහ නගර 

සභාවට අොළ ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

LGD/05/08/M 02 
ආයතන  ටයුතු - කෙහිවල ගල්කිස්ස මහ 

නගර සභාව

කෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2008.07.03 දින සිට 

2017.02.17 දින ෙක්වා

LGD/05/08/M 03 
ආයතන  ටයුතු - කමොරටුව  මහ නගර 

සභාව

කමොරටුව මහ නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2014.12.09 දින සිට 

2017.03.15 දින ෙක්වා

LGD/05/08/M 04 (i)
ආයතන  ටයුතු - ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ක ෝට්කට් මහ නගර සභාව
..



මිගමුව මහ නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

ගම්පහ මහ නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

 ඩුකවල මහ නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

LGD/05/08/M 05 ආයතන  ටයුතු - මීගමුව මහ නගර සභාව
පිටු අං  2007.05.28 දින සිට 

2016.10.19 දින ෙක්වා

LGD/05/08/M 06 ආයතන  ටයුතු - ගම්පහ මහ නගර සභාව
පිටු අං  2014.08.27 දින සිට 

2016.12.22 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 02 (i) ආයතන  ටයුතු -  සීතාව පුර නගර සභාව
සීතාව පුර නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.29 දින සිට 

2017.03.24  දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 04 (i) ආයතන  ටයුතු -  ජා ඇල නගර සභාව
සීතාව පුර නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.23 දින සිට 

2017.07.10 දින ෙක්වා

LGD/05/08/M 07 
ආයතන  ටයුතු -  ඩුකවල මහ නගර 

සභාව

පිටු අං  2010.12.29 දින සිට 

2017.07.04 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 01 (i)
ආයතන  ටයුතු -  ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

ක ොකළොන්නාව නගර සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.28  දින සිට 

2017.06.09  දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 07 
ආයතන  ටයුතු -  පෑළියකගොඩ නගර 

සභාව

පෑළියකගොඩ නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2014.08.28 දින සිට 

2017.07.06 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 08 (i)
ආයතන  ටයුතු -  වත්තල මාක ෝල නගර 

සභාව

වත්තල මාක ෝල නගර සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.28 දින සිට 

2017.05.25 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 05 
ආයතන  ටයුතු -   ටුනාය  සීදූව නගර 

සභාව

 ටුනාය  සීදූව නගර සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2014.11.07 දින සිට 

2017.06.27 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 06 (i)
ආයතන  ටයුතු -  මිනුවන්කගොඩ නගර 

සභාව

මිනුවන්කගොඩ නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2013.11.20 දින සිට 

2017.07.10 දින ෙක්වා



LGD/05/08/P 04 (i)
ආයතන  ටයුතු -  ක ොටි ාවත්ත 

මුල්කල්රියාව ප්රාකේශීය සභාව

ක ොටි ාවත්ත මුල්කල්රියාව ප්රාකේශීය 

සභාවට අොළ ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.21 දින සිට 

2017.07.06 දින ෙක්වා

LGD/05/08/P 06 (i)
ආයතන  ටයුතු -  සීතාව  ප්රාකේශීය 

සභාව

සීතාව  ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.01.19 දින සිට 

2017.07.10 දින ෙක්වා

LGD/05/08/P 07 (i)
ආයතන  ටයුතු -  අත්තනගල්ල ප්රාකේශීය 

සභාව

අත්තනගල්ල ප්රාකේශීය සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.01.04 දින සිට 

2017.07.06 දින ෙක්වා

LGD/05/08/P 08 (i) ආයතන  ටයුතු -  බියගම ප්රාකේශීය සභාව
බියගම ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.01.23 දින සිට 

2017.06.20 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 11 (i) ආයතන  ටයුතු -   ළුතර නගර සභාව
 ළුතර නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.23 දින සිට 

2017.07.12 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 12 (i) ආයතන  ටයුතු -  පානදුර  නගර සභාව
පානදුර නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.26 දින සිට 

2017.07.04 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 09 ආයතන  ටයුතු -  කේරුවල  නගර සභාව
කේරුවල නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2010.06.23 දින සිට 

2017.07.12  දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 10 (i) ආයතන  ටයුතු -  කහොරණ  නගර සභාව
කහොරණ නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.01.04 දින සිට 

2017.07.12 දිනට ෙක්වා

LGD/05/08/U 15 (i) ආයතන  ටයුතු -   ැස ්ෑව නගර සභාව
 ැස ්ෑව නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.11.25 දින සිට 

2017.07.03 දින ෙක්වා

LGD/05/08/P 01 (i)
ආයතන  ටයුතු -  කහෝමාගම ප්රාකේශීය 

සභාව

කහෝමාගම ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.01.25 දින සිට 

2017.07.12 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 13 ආයතන  ටයුතු -  මහරගම නගර සභාව
මහරගම නගර සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.04.07 දින සිට 

2017.05.24 දින ෙක්වා

LGD/05/08/U 14 (i)
ආයතන  ටයුතු -  ක ොරලැසග්මුව නගර 

සභාව

ක ොරලැසග්මුව  නගර සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.01.04 දින සිට 

2017.06.30 දින ෙක්වා



LGD/05/08/P 09 (i)
ආයතන  ටයුතු -  දිවුලපිටිය ප්රාකේශීය 

සභාව

දිවුලපිටිය ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.29 දින සිට 

2017.06.01 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 10 
ආයතන  ටයුතු -  කෙොම්කප ප්රාකේශීය 

සභාව

කෙොම්කප ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2010.12.02 දින සිට 

2017.07.10 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 11 (i) ආයතන  ටයුතු -  ගම්පහ ප්රාකේශීය සභාව
ගම්පහ ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.01.23 දින සිට 

2017.06.20 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 12 ආයතන  ටයුතු -  ජා ඇල ප්රාකේශීය සභාව
ජා ඇල ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2014.08.26 දින සිට 

2017.02.08 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 13 ආයතන  ටයුතු -   ටාන ප්රාකේශීය සභාව
 ටාන ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.02.10 දින සිට 

2017.06.12 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 14 
ආයතන  ටයුතු -    ැළණිය ප්රාකේශීය 

සභාව

 ැළණිය ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2015.03.02 දින සිට 

2017.05.23 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 15 ආයතන  ටයුතු -  මහර ප්රාකේශීය සභාව
මහර ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2014.07.09 දින සිට 

2017.06.06 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 16 ආයතන  ටයුතු -  මීරීගම ප්රාකේශීය සභාව
මීරීගම ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2014.02.29 දින සිට 

2017.06.21 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 17 (i)
ආයතන  ටයුතු -  මිනුවන්කගොඩ ප්රාකේශීය 

සභාව

මිනුවන්කගොඩ ප්රාකේශීය සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.29 දින සිට 

2017.07.05 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 18 (i) ආයතන  ටයුතු -  වත්තල ප්රාකේශීය සභාව
වත්තල ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.12.29 දින සිට 

2017.04.27 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 19 
ආයතන  ටයුතු -  අගලවත්ත ප්රාකේශීය 

සභාව

අගලවත්ත ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2014.05.07 දින සිට 

2017.05.29 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 20 
ආයතන  ටයුතු -   ණ්ඩාරගම  ප්රාකේශීය 

සභාව

 ණ්ඩාරගම ප්රාකේශීය සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2015.08.06 දින සිට 

2017.05.29 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 21 
ආයතන  ටයුතු -  කේරුවල ප්රාකේශීය 

සභාව

කේරුවල ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2012.05.04 දින සිට 

2017.05.31 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 22 
ආයතන  ටයුතු -  බුලත්සිංහල ප්රාකේශීය 

සභාව

බුලත්සිංහල ප්රාකේශීය සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2013.08.01 දින සිට 

2017.05.25 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 23 
ආයතන  ටයුතු -  කෙොඩංකගොඩ  ප්රාකේශීය 

සභාව

කෙොඩංකගොඩ ප්රාකේශීය සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2003.05.05 දින සිට 

2017.05.08 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 24 
ආයතන  ටයුතු -  කහොරණ  ප්රාකේශීය 

සභාව

කහොරණ ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2015.01.23 දින සිට 

2017.07.10 දින සිට ඉදිරියට



LGD/05/08/P 25 ආයතන  ටයුතු -   ළුතර ප්රාකේශීය සභාව
 ළුතර ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2012.03.26 දින සිට 

2017.05 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 26 ආයතන  ටයුතු -  මතුගම  ප්රාකේශීය සභාව
මතුගම ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2009.01.17 දින සිට 

2017.05.31 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 27 ආයතන  ටයුතු -  පානදුර  ප්රාකේශීය සභාව
පානදුර ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.03.01 දින සිට 

2017.07.04 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 28 (i)
ආයතන  ටයුතු -  වලල්ලාවිට ප්රාකේශීය 

සභාව

වලල්ලාවිට ප්රාකේශීය සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2016.11.02 දින සිට 

2017.04.21 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 29 
ආයතන  ටයුතු -  පාලින්ෙනුවර  ප්රාකේශීය 

සභාව

පාලින්ෙනුවර ප්රාකේශීය සභාවට අොළ 

ආයතන  ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2007.11.19 දින සිට 

2017.06.27 දින සිට ඉදිරියට

LGD/05/08/P 30 (i)
ආයතන  ටයුතු -  මදුරාවල ප්රාකේශීය 

සභාව

මදුරාවල ප්රාකේශීය සභාවට අොළ ආයතන 

 ටයුතු සම් න්ධව

පිටු අං  2017.03.29 දින සිට 

2017.06.27 දින සිට ඉදිරියට

වරිපනම් බදු

ග ොණු අංකය ග ොනුගේ නම කාරණය හා උපකාරණය පිටු අංකය

LGD/06/03/03/කපොදු වරිපනම්  දු - කපොදු කගොනුව වරිපනම්  දු සඳහා වූ කපොදු උපකෙස් ල ා දීම. 1 සිට 17 ෙක්වා

LGD/06/03/03/M-01 වරිපනම්  දු  - ක ොළඹ මහා නගර සභාව ක ොළඹ මහා නගර සභාව සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 24 ෙක්වා

LGD/06/03/03/M-02 වරිපනම්  දු - කෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාවකෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 42 ෙක්වා

LGD/06/03/03/M-04 වරිපනම්  දු - ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහා නගර සභාවශ්රීජයවර්ධනපුර මහා නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 49 ෙක්වා

LGD/0603/03/M-05 වරිපනම්  දු - මීගමුව මහා නගර සභාව මීගමුව මහානගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු. 1 සිට 70ෙක්වා

LGD/06/03/03/M-06 වරිපනම්  දු -ගම්පහ මහා නගර සභාව ගම්පහ මහා නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 26 ෙක්වා

LGD/06/03/03/M-07 වරිපනම්  දු -  ඩුකවල මහා නගර සභාව

 ඩුකවල මහා නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන 

වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය 

 ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර 

ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.

LGD/06/03/03/U-01 වරිපනම්  දු - ක ොකළොන්නාව නගර සභාව ක ොකළොන්නාව නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 91 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-02 වරිපනම්  දු - සීතාව පුර නගර සභාව සීතාව පුර නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 18 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-04 වරිපනම්  දු - ජා ඇල නගර සභාව ජා ඇල නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 47 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-06 වරිපනම්  දු - මිනුවන්කගොඩ නගර සභාව මිනුවන්කගොඩ නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 26 ෙක්වා

LGD/0603/03/U-07 වරිපනම්  දු - පෑලියකගොඩ නගර සභාව පෑලියකගොඩ නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 2 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-08 වරිපනම්  දු - වත්තල මාක ෝල නගර සභාව වත්තල මාක ෝල නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 10 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-09 වරිපනම්  දු - කේරුවල නගර සභාව කේරුවල නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 20 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-05 වරිපනම්  දු -  ටුනාය , සීදූව නගර සභාව  ටුනාය   සීදූව නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 58 ෙක්වා



LGD/06/03/03/U-10 වරිපනම්  දු - කහොරණ නගර සභාව කහොරණ නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 32 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-11 වරිපනම්  දු -  ළුතර නගර සභාව  ළුතර නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 49 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-12 වරිපනම්  දු - පානදුර නගර සභාව පානදුර නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 40 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-13 වරිපනම්  දු - මහරගම නගර සභාව මහරගම නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 184 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-14 වරිපනම්  දු - ක ොරලැස්ගමුව නගර සභාව ක ොරලැස්ගමුව නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 21 ෙක්වා

LGD/06/03/03/U-15 වරිපනම්  දු - ැස් ෑව නගර සභාව ක ොකළොන්නාව නගර සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 89 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-04
වරිපනම්  දු - ක ොටි ාවත්තමුල්කල්රියාව 

ප්රාකේශීය සභාව

ක ොටි ාවත්ත මුල්කල්රියාව ප්රාකේශීය සභාව  

සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, 

හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු 

 පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.

1 සිට 18 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-06 වරිපනම්  දු - සීතාව  ප්රාකේශීය සභාව සීතාව  ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 131 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-07 වරිපනම්  දු - අත්තනගල්ල ප්රාකේශීය සභාව අත්තනගල්ල ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 29 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-08 වරිපනම්  දු - බියගම ප්රාකේශීය සභාව බියගම ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 17 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-09 වරිපනම්  දු - දිවුලපිටිය ප්රාකේශීය සභාව දිවුලපිටිය ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 12 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-10 වරිපනම්  දු -කෙොම්කේ ප්රාකේශීය සභාව කෙොම්කේ ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 36 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-12 වරිපනම්  දු - ජා ඇල ප්රාකේශීය සභාව ජා ඇල ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 52 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-14 වරිපනම්  දු -  ැළණිය ප්රාකේශීය සභාව  ැළණිය ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 29 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-15 වරිපනම්  දු - මහර ප්රාකේශීය සභාව මහර ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 15 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-16 වරිපනම්  දු - මීරිගම ප්රාකේශීය සභාව මීරිගම ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 69 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-17 වරිපනම්  දු - මිනුවන්කගොඩ ප්රාකේශීය සභාව මිනුවන්කගොඩ ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 3 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-18 වරිපනම්  දු -වත්තල ප්රාකේශීය සභාව වත්තල ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 9 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-19 වරිපනම්  දු - අගලවත්ත ප්රාකේශීය සභාව අගලවත්ත ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 28 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-20 වරිපනම්  දු -  ණ්ඩාරගම ප්රාකේශීය සභාව  ණ්ඩාරගම ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 20 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-21 වරිපනම්  දු - කේරුවල ප්රාකේශීය සභාව කේරුවල ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 56 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-23 වරිපනම්  දු - කෙොඩම්කගොඩ ප්රාකේශීය සභාව

කෙොඩම්කගොඩ ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන්

වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු

අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,

 ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.

1 සිට 8 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-24 වරිපනම්  දු - කහොරණ ප්රාකේශීය සභාව කහොරණ ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 4 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-26 වරිපනම්  දු - මතුගම ප්රාකේශීය සභාව මතුගම ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 19 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-27 වරිපනම්  දු - පානදුර ප්රාකේශීය සභාව පානදුර ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 35 ෙක්වා



LGD/06/03/03/P-28 වරිපනම්  දු - වලල්ලාවිට ප්රාකේශීය සභාව වලල්ලාවිට ප්රාකේශීය  සභාව සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.1 සිට 35 ෙක්වා

පාලින්ෙනුවර  ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන්

වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු

අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,

 ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.

මදුරාවල ප්රාකේශීය සභාව  සම් න්ධකයන් වන වරිපනම්  දු සංක ෝධන, හිඟ වරිපනම්  දු අය  ර ගැනීම, වරිපනම්  දු  පා හැරීම,  ලපත්ර ගාස්තු හා සම් න්ධ  ටයුතු.

කගොණු අං ය කගොණුකේ නම  ාරණය හා උප  ාරණය පිටු අං ය

LGD/09/1/14
පාර්ලිකම්න්තු මහජන කපත්සම්  ාර  

සභාව 2017

පාර්ලිකම්න්තු මහජන කපත්සම්  ාර  

සභාව කවත ඉදිරිපත්  රන ලෙ පැමිණිලි 

සහ වාර්තා

2017.01.23 සිට 2017.06.21 

ෙක්වා

LGD/09/1/15/2016-2017
උපකේ    ාර  සභා රැසව්ීම -  සන්ාහිර 

පළාත

 සන්ාහිර පළාත් සභාකේ උපකේ    ාර  

සභා රැසව්ීකමහි පළාත් පාලන විෂයට අොළ 

 රුණු හා ප්රගතිය

2016.10.12 සිට 2017.06.27 

ෙක්වා

LGD/05/21/ගම්පහ
අය ර ගත කනොහැකි හිඟ ආොයම්  පා 

හැරීම - ගම්පහ දිසත්්රික් ය

ගම්පහ දිසත්්රික් යට අොළ පළාත් පාලන 

ආයතන කවත අය  ර ගත කනොහැකි 

ආොයම් සම් න්ධ  ටයුතු

2016.12.31 සිට 2017.03.31 

ෙක්වා

LGD/05/21/ක ොළඹ
අය ර ගත කනොහැකි හිඟ ආොයම්  පා 

හැරීම - ක ොළඹ දිසත්්රික් ය

ක ොළඹ දිසත්්රික් යට අොළ පළාත් පාලන 

ආයතන කවත අය  ර ගත කනොහැකි 

ආොයම් සම් න්ධ  ටයුතු

2017.03.21 සිට 2017.05.04 

ෙක්වා

LGD/05/21/ ළුතර
අය ර ගත කනොහැකි හිඟ ආොයම්  පා 

හැරීම -  ළුතර දිසත්්රික් ය

 ළුතර දිසත්්රික් යට අොළ පළාත් පාලන 

ආයතන කවත අය  ර ගත කනොහැකි 

ආොයම් සම් න්ධ  ටයුතු

2014.12.12 සිට 2017.05.31 

ෙක්වා

LGD/06/02/02/D3/2016
පළාත් පාලන ආයතන සතු ඉඩම්/නිවාස 

 දු දීම/විකිණීම/ පැවරීම -  ළුතර 

දිසත්්රික් ය

 ළුතර දිසත්්රික් යට අොළ පළාත් පාලන 

ආයතන සතු ඉඩම්/නිවාස  දු දීම/විකිණීම/ 

පැවරීම සම් න්ධ  ටුයුතු

2016.03.08 සිට 2017.07.03 

ෙක්වා

වරිපනම්  දු - මදුරාවල ප්රාකේශීය සභාව 1 සිට 35 ෙක්වා

LGD/06/03/03/P-29 වරිපනම්  දු - පාලින්ෙනුවර ප්රාකේශීය සභාව 1 සිට 35 ෙක්වා

මහජන ගපත්සම් කාරක සභාව හා උපගේශක කාරක සභාව හා අයකර   ගනොහැකි අොයම් අයකර ැනීම් හා ඉඩම් බදු හා විකිණීම්



LGD/06/02/02/D1/2016
පළාත් පාලන ආයතන සතු ඉඩම්/නිවාස 

 දු දීම/විකිණීම/ පැවරීම - ක ොළඹ 

දිසත්්රික් ය

ක ොළඹ දිසත්්රික් යට අොළ පළාත් පාලන 

ආයතන සතු ඉඩම්/නිවාස  දු දීම/විකිණීම/ 

පැවරීම සම් න්ධ  ටුයුතු

2015.12.23 සිට 2017.07.03 

ෙක්වා

LGD/06/02/02/D2/2016
පළාත් පාලන ආයතන සතු ඉඩම්/නිවාස 

 දු දීම/විකිණීම/ පැවරීම - ගම්පහ 

දිසත්්රික් ය

ගම්පහ දිසත්්රික් යට අොළ පළාත් පාලන 

ආයතන සතු ඉඩම්/නිවාස  දු දීම/විකිණීම/ 

පැවරීම සම් න්ධ  ටුයුතු

2016.11.24 සිට 2017.07.03 

ෙක්වා

LGD/06/02/D1/2016 කපොදු  ටයුතු - ක ොළඹ දිසත්්රික් ය
ක ොළඹ දිසත්්රික් යට අොළ ඉඩම් අත්පත් 

 ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු  ටයුතු

2016.01.08 සිට 2017.06.16 

ෙක්වා

LGD/06/02/D2/2016 කපොදු  ටයුතු - ගම්පහ දිසත්්රික් ය
ගම්පහ දිසත්්රික් යට අොළ ඉඩම් අත්පත් 

 ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු  ටයුතු

2016.01.18 සිට 2017.05.16 

ෙක්වා

LGD/06/02/D3/2016 කපොදු  ටයුතු -  ළුතර දිසත්්රික් ය
 ළුතර දිසත්්රික් යට අොළ ඉඩම් අත්පත් 

 ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු  ටයුතු

2017.01.24 සිට 2017.06.07 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/M01(11 කවළුම) ක ොළඹ මහ නගර සභාව - කපොදු  ටයුතු

ක ොළඹ මහ නගර සභාව යට අොළ ඉඩම් 

අත්පත්  ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු 

 ටයුතු

2010.03.03 සිට 2015.03.13 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/M02/2011
කෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව - කපොදු 

 ටයුතු

කෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව යට 

අොළ ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම හා සම් න්ධ 

කපොදු  ටයුතු

2011.05.05 සිට 2011.07.13 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/M04/2015
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක ෝට්කට් මහ නගර 

සභාව - කපොදු  ටයුතු

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක ෝට්කට් මහ නගර සභාව 

යට අොළ ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම හා 

සම් න්ධ කපොදු  ටයුතු

2015.01.07 සිට 2017.07.12 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/M07  ඩුකවල මහ නගර සභාව - කපොදු  ටයුතු

 ඩුකවල මහ නගර සභාව යට අොළ ඉඩම් 

අත්පත්  ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු 

 ටයුතු

2011.04.01 සිට 2011.04.01 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/U04/2011 ජා ඇල නගර සභාව - කපොදු  ටයුතු
ජා ඇල නගර සභාව යට අොළ ඉඩම් අත්පත් 

 ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු  ටයුතු

2009.05.05 සිට 2011.02.28 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/U05
 ටුනාය  සීදූව නගර සභාව - කපොදු 

 ටයුතු

 ටුනාය  සීදූව නගර සභාව යට අොළ 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු 

 ටයුතු

2007.03.01 සිට 2012.09.21 

ෙක්වා



LGD/06/B/02/U08
වත්තල මාක ෝල නගර සභාව - කපොදු 

 ටයුතු

වත්තල මාක ෝල නගර සභාව යට අොළ 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු 

 ටයුතු

2011.07.20 සිට 2011.08.25 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/U12 පානදුර නගර සභාව - කපොදු  ටයුතු
පානදුර නගර සභාව යට අොළ ඉඩම් අත්පත් 

 ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු  ටයුතු

2011.02.07 සිට 2011.07.12 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/U13 මහරගම නගර සභාව - කපොදු  ටයුතු

මහරගම නගර සභාව යට අොළ ඉඩම් 

අත්පත්  ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු 

 ටයුතු

2011.01.17 සිට 2011.07.07 

ෙක්වා

LGD/06/B/02/U14  ැස ්ෑව නගර සභාව - කපොදු  ටයුතු

 ැස ්ෑව නගර සභාව යට අොළ ඉඩම් 

අත්පත්  ර ගැනීම හා සම් න්ධ කපොදු 

 ටයුතු

2011.09.05 සිට 2011.12.08 

ෙක්වා

LGD/06/02/01/12
නැඳුන්ගමුව කවල්යාය පාර පුළුල් කිරීම 

සඳහා ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම. ගම්පහ 

ප්රාකේශීය සභාව

නැඳුන්ගමුව කවල්යාය පාර පුළුල් කිරීම 

සඳහා ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ 

 ටයුතු

1995.06.19 සිට 2016.11.07 

ෙක්වා

කනළුවන්තුඩුව බ්රින්ඩාවත්කතන් අඩි 15 

පළල පාර දිෙේකෙනිය පාරට සම් න්ධ 

 රන පාර සඳහා ඉඩම් අත්පත් කිරීම-

සීතාව  ප්රාකේශීය සභාව

LGD/06/02/01/24

තලාකහේන මංසන්දිය අසළ ගජමුතු 

ෆර්නිචර් ආයතනය අසළින් ඇති පාර 

අත්පත්  ර ගැනීම. -  ඩුකවල මහ නගර 

සභාව

තලාකහේන මංසන්දිය අසළ ගජමුතු ෆර්නිචර් 

ආයතනය අසළින් ඇති පාර සඳහා ඉඩම් 

අත්පත් අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ 

 ටයුතු

1997.10.17 සිට 2012.03.20 

ෙක්වා

1998.05.26 සිට

2009.12.16 ෙක්වා

1999.05.25 සිට

2012.06.14 ෙක්වා

1999.08.02 සිට

2014.10.07 ෙක්වා

LGD/06/02/01/21

කනළුවන්තුඩුව බ්රින්ඩාවත්කතන් අඩි 15 

පළල පාර දිෙේකෙනිය පාරට සම් න්ධ  රන 

පාර සඳහා ඉඩම් අත්පත් කිරීම සම් න්ධ 

 ටයුතු

1997.07.14 සිට 2012.05.22 

ෙක්වා

LGD/06/02/01/39

පරත්ත ගජ ා මාවත ගැමුණු මාවත හරහා 

ඇති පාර පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් 

 ර ගැනීම.

පරත්ත ගජ ා මාවත ගැමුණු මාවත හරහා 

ඇති පාර පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් 

 ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/29

කුරුවමුල්ල ගම්මැෙ පාර අඩි 09 ෙක්වා 

පළල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත්  ර 

ගැනීම. - අත්තනගල්ල ප්රාකේශීය සභාව

කුරුවමුල්ල ගම්මැෙ පාර අඩි 09 ෙක්වා 

පළල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් අත්පත්  ර 

ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/38

ක ොළඹ 06,  ල කපොකුණ කපකෙකසේ, වැසි 

ජලාපවාහන මාර්ගය ස ස ්කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම

ක ොළඹ 06,  ල කපොකුණ කපකෙකසේ, වැසි 

ජලාපවාහන මාර්ගය ස ස ්කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු



1999.13.03 සිට

2014.11.13 ෙක්වා

2000.08.16 සිට

2016.03.24 ෙක්වා

2011.05.19 සිට

2014.10.10 ෙක්වා

2000.03.14 සිට

2014.12.01 ෙක්වා

2000.12.12 සිට

2014.10.15 ෙක්වා

2001.03.02 සිට

2012.12.20 ෙක්වා

2011.01.20 සිට

2011.11.23 ෙක්වා

2002.02.20 සිට

2011.11.23 ෙක්වා

2011.02.07 සිට

2012.10.08ෙක්වා

2004.02.12 සිට

2012.03.27 ෙක්වා

2004.08.18 සිට

2011.04.01 ෙක්වා

2005.08.16 සිට

2017.03.31 ෙක්වා

LGD/06/02/01/41

කිරුළපාර කටොරින්ටන් කපකෙස 

තිඹිරිගසය්ාය ෙක්වා පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම්අත්පත්  ර ගැනීම

කිරුළපාර කටොරින්ටන් කපකෙස 

තිඹිරිගසය්ාය ෙක්වා පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම්අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/57

ඩුේලිකක්ෂන් පාර සහ ගවර් වීදිය සම් න්ධ 

 රන කේසිවිලා මාවත පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම

ඩුේලිකක්ෂන් පාර සහ ගවර් වීදිය සම් න්ධ 

 රන කේසිවිලා මාවත පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/62
පැළවත්ත  ොො කපොළ ඉඩම අත්පත්  ර 

ගැනීම

පැළවත්ත  ොො කපොළ ඉඩම අත්පත්  ර 

ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/53
ක ොළඹ 10 පන්සල මාවත අඩි 30 ෙක්වා 

වීථිකර්ඛා සීමාව තුළ පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම.

ක ොළඹ 10 පන්සල මාවත අඩි 30 ෙක්වා 

වීථිකර්ඛා සීමාව තුළ පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම.

LGD/06/02/01/55 vol i
කිරුළපන  ල කපොකුණ කපකෙස පුළුල් 

කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම.

කිරුළපන  ල කපොකුණ කපකෙස පුළුල් 

කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම 

සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/80

ක ොරැල්ල කෆයාෆීල්ේ උෙයානකේ නව ජල 

පවාහනය මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා ඉඩම 

අත්පත්  ර ගැනීම

ක ොරැල්ල කෆයාෆීල්ේ උෙයානකේ නව ජල 

පවාහනය මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා ඉඩම 

අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/93
මහරගම පන්සල පාර පළල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම අත්පත්  ර ගැනීම .

මහරගම පන්සල පාර පළල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/63

 ලමුල්ල රිදී මාවකත් සිට ගාලු පාරට 

පිවිසීමට ඇති අතුරු පාර පුළුල් කිරීමට 

ඉඩම අත්පත්  ර ගැනීම

 ලමුල්ල රිදී මාවකත් සිට ගාලු පාරට 

පිවිසීමට ඇති අතුරු පාර පුළුල් කිරීමට ඉඩම 

අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/70 I කවළුම
කේයන්කගොඩ, ෙඩකගොමුව, ෙංවලාන, 

ෙඹුවවත්ත, නැමති ඉඩම කපොදු සුසාන 

භූමියක් සඳහා ඉඩම අත්පත්  ර ගැනීම.

කේයන්කගොඩ, ෙඩකගොමුව, ෙංවලාන, 

ෙඹුවවත්ත, නැමති ඉඩම කපොදු සුසාන 

භූමියක් සඳහා අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ 

LGD/06/02/01/101
 ටු ැේෙ මිහිරි කපකෙස  ානුව සඳහා ඉඩම් 

අත්පත්  ර ගැනීම.

 ටු ැේෙ මිහිරි කපකෙස  ානුව සඳහා ඉඩම් 

අත්පත්  ර ගැනීම.සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/94
කිරුළපන ශ්රී සිේධාර්ථ පැකසේජ් පුළුල් කිරීම 

සඳහා ඉඩම් අත්පත් කිරීම

කිරුළපන ශ්රී සිේධාර්ථ පැකසේජ් පුළුල් කිරීම 

සඳහා ඉඩම් අත්පත් කිරීම සඳහා ඉඩම 

අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/97

තලාකහේන මීගමුව ප්රධාන පාකර් සිට ධීවර 

කතොටුපළ ෙක්වා ඇති පුළුල් කිරීමට සඳහා 

ඉඩම අත්පත්  ර ගැනීම

තලාකහේන මීගමුව ප්රධාන පාකර් සිට ධීවර 

කතොටුපළ ෙක්වා ඇති පුළුල් කිරීමට සඳහා 

ඉඩම අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු



2006.02.23 සිට

2011.12.21 ෙක්වා

2005.08.16 සිට

2017.06.23 ෙක්වා

2005.08.16 සිට

2006.06.22 ෙක්වා

1996.01.09 සිට

2012.11.14 ෙක්වා

2007.07.11 සිට

2012.09.03 ෙක්වා

2007.07.11 සිට

2012.09.03 ෙක්වා

2008.05.28 සිට

2017.06.12 ෙක්වා

2009.06.30 සිට

2011.07.25 ෙක්වා

2010.11.10 සිට

2013.10.31 ෙක්වා

LGD/06/02/01/104
ක ොළඹ 06,හැමිල්ඩන් පටුමග  ලයාණී පාර 

ෙක්වා වීථි කර්ඛාවකින් පුළුල් කිරීම.

ක ොළඹ 06,හැමිල්ඩන් පටුමග  ලයාණී පාර 

ෙක්වා වීථි කර්ඛාවකින් පුළුල් කිරීම සම් න්ධ 

 ටයුතු

LGD/06/02/01/107
කුඩුම්බි න්ෙ ජනපෙයට යන පාකරන් 

පිල්ලෑකේ නිවස 15 යන පාකර සඳහා ඉඩම් 

අත්පත් කිරීම

කුඩුම්බි න්ෙ ජනපෙයට යන පාකරන් පිල්ලෑකේ 

නිවස 15 යන පාකර සඳහා ඉඩම් අත්පත් කිරීම 

සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/109
කේයන්කගොඩ  ටුවස්කගොඩ මාර්ගකේ කවල 

මැදින් පාරක් සඳහා ඉඩම් අත්පත් කිරීම

කේයන්කගොඩ  ටුවස්කගොඩ මාර්ගකේ කවල 

මැදින් පාරක් සඳහා ඉඩම් අත්පත් කිරීම 

සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/105
ගල්කිස්ස ඩී.කජ්.විකජ්සිරිවර්ධන පාර පුළුල් 

කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම.

ගල්කිස්ස ඩී.කජ්.විකජ්සිරිවර්ධන පාර පුළුල් 

කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ 

 ටයුතු

LGD/06/02/01/106
කපොල්කහේන්කගොඩ පාර පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම

කපොල්කහේන්කගොඩ පාර පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් 

අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/116 හැළඹ ක්රීඩා පිටිය අත්පත්  ර ගැනීම
හැළඹ ක්රීඩා පිටිය අත්පත්  ර ගැනීම සම් න්ධ 

 ටයුතු

LGD/06/02/01/120
හැපනා න්ෙ කුඩු මිරිස්ස ජනපෙයට යාමට 

ඇති මාර්ගය අඩි 15 ෙක්වා පුළුල් කිරීම

හැපනා න්ෙ කුඩු මිරිස්ස ජනපෙයට යාමට ඇති 

මාර්ගය අඩි 15 ෙක්වා පුළුල් කිරීම සම් න්ධ 

 ටයුතු

LGD/06/02/01/112
නාරකහේන්පිට කිරිමණ්ඩල මාවත කයෝජිත අඩි 

50 වීථි කර්ඛාව ෙක්වා පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් 

අත්පත් කිරීම

නාරකහේන්පිට කිරිමණ්ඩල මාවත කයෝජිත අඩි 

50 වීථි කර්ඛාව ෙක්වා පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් 

අත්පත් කිරීම සම් න්ධ  ටයුතු

LGD/06/02/01/113
ගාලුපාකර් සිට විජය පාර වටරේපල පාර 

සම් න්ධ  රන අඩි පාර පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත් කිරීම

ගාලුපාකර් සිට විජය පාර වටරේපල පාර 

සම් න්ධ  රන අඩි පාර පුළුල් කිරීම සඳහා 

ඉඩම් අත්පත් කිරීම සම් න්ධ  ටයුතු


