
අනු අංකය ලිපිග ොනුගේ  අංකය කාරණය ආරම්භක දිනය අවසන් දිනය පිටු  ණන

1 LGD/7/1/D1/2015-11 සැලසුම් ප ොදු (ප ොළඹ) 2015-11 2015.10.22 2017.06.22 154

2 LGD/7/1/D1/2016 -11 පෙළුම සැලසුම් ප ොදු (ප ොළඹ) 2016-11 2016.08.01 2017.01.14 265

3 LGD/7/1/D1/සං.ප ොදු/2017

 ළාත් සංෙර්ධන 

ප්රදාන(විප ේෂ/ප ොදු)ෙැඩසටහන - ප ොළඹ 

දිස්ත්රික් ය

2017.03.13 2017.06.28 24

4 LGD/7/1/D1/  ළාත් සංෙර්ධන
 ළාත් සංෙර්ධන (PDG) ෙයා ෘති - ප ොළඹ 

දිස්ත්රික් ය
2017.01.11 2017.06.27 32

5 LGD/7/1/D1/  ළාත් නි ්චිත
 ළාත් නි ්චිත ෙයා ෘති (PSDG)  - 

ප ොළඹ දිස්ත්රික් ය
2017.01.04 2017.06.14 22

6 LGD/7/1/D1/ග්රාම සංෙර්ධන/2017
ග්රාම සංෙර්ධන ෙයා ෘති - ප ොළඹ දිස්ත්රික් ය - 

2017
2017.04.05 2017.05.22 33

7 LGD/7/1/D1/ෙතු යටිතල/2017
ෙතු යටිතල  හසු ම් ෙයා ෘති 2017 - ප ොළඹ 

දිස්ත්රික් ය
2017.03.27 2017.03.31 2

8 LGD/7/1/D1/ප්රජා යටිතල/2017
ප්රජා යටිතල  හසු ම් ෙයා ෘති 2017- ප ොළඹ 

දිස්ත්රික් ය
2017.03.20 2017.07.12 38

9 LGD/7/1/D1/උ . ාද /2017
උ මාන  ාද  ෙයා ෘති 2017 - ප ොළඹ 

දිස්ත්රික් ය
2017.03.30 2017.06.28 28

10 LGD/7/1/D1/ප්රාග්ධන/2016 - 11
ප්රාග්ධන ආධාර ෙැඩසටහන 2016- ප ොළඹ 

දිස්ත්රික් ය
2016. 08.23 2017.07.12 128

11 LGD/7/1/D1/ප්රාග්ධන/2017
ප්රාග්ධන ආධාර ෙැඩසටහන 2017- ප ොළඹ 

දිස්ත්රික් ය
2017.02.14 2017.05.26 18

12 LGD/7/1/D1/WB/2017 World Bank Project -  2017 2017.02.27 2017.07.06 44

13 LGD/7/1/D1/2017 සැලසුම් ප ොදු (ප ොළඹ) 2017 2016.11.30 2017.07.11 255

14 LGD/7/1/Rural Bridges Construction of Rural Bridges 2017.01.31 2017.06.12 15

15 LGD/7/1/D1/ග්රා.මා.සං/2017 ග්රාමීය මාර්ග කි.මී.1000 සංෙර්ධනය - 2017 2017.03.16 2017.07.13 109

16 LGD/7/1/D1/WB Financing World Bank Fianancing Project 2018-2019 2017.02.20 2017.03.15 5

විෂය අංකය : 7 -1

ග ොරතුරු සුචි  සැලසුම් අංශය 2017.07.11 දිනට



17 LGD/7/1/D1/ I Road I Road Project 2017.05.02 2016.08.23 31

18 LGD/7/1/D1/සභා අරමුදල්/2017
2017 ෙර්ෂය සඳහා සභා අරමුදල් ෙයා ෘති සඳහා 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම
2017.03.22 2017.06.22

අනු අංකය ලිපිග ොනුගේ  අංකය කාරණය ආරම්භක දිනය අවසන් දිනය

1 LGD/7/1/D2/2017 සංෙර්ධන ෙයා ෘති ප්රගතිය - ගම් හ දිස්ත්රික් ය 2016.10.114 2017.04.11

2
LGD/7/1/D2/ප්රාග්ධන ෙැ.ස/2016 - 

11

 ළාත්  ාලන ආයතනෙල යටිතල  හසු ම් 

නඟාසිටුවීපම් ප්රාග්ධන ෙැඩසටහන - 2016 

ගම් හ දිස්ත්රික් ය

2017.01.04 2017.06.27

3 LGD/7/1/D2/බ. .ස.ෙැ.ස/2017
බස්නාහිර  ළාත් සංෙර්ධන ෙැඩසටහන - 2017 

 ළාත්  ාලන ගම් හ දිස්ත්රික් ය
2017.01.11 2017.04.04

4 LGD/7/1/D2/ප්ර.ස.ප්ර/2017  ළාත් සංෙර්ධන ප්රදාන - 2017 2017.02.17 2017.06.29

5 LGD/7/1/D2/ PSDG/2017
 ළාත් නි ්චිත  සංෙර්ධන ප්රදාන - 2017 

ගම් හ දිස්ත්රික් ය
2017.02.07 2017.06.28

6
LGD/7/1/D2/ප්රජා යටිතල  හසු ම් -

 2017

ප්රජා යටිතල  හසු ම් නඟා සිටු ෙයා ෘති 2017-  

ගම් හ දිස්ත්රික් ය
2017.04.06 2017.06.21

7 LGD/7/1/D2/ග්රාම සංෙර්ධන/2017
බස්නාහිර  ළාත් සංෙර්ධන ෙැඩසටහන 2017- 

ග්රාම සංෙර්ධන (ගම් හ දිස්ත්රික් ය)
2017.02.27 2017.07.03

8 LGD/7/1/D2/ CBG/2017
බස්නාහිර  ළාත් උ මාන  ාද  ප්රදාන  2017 - 

ගම් හ දිස්ත්රික් ය
2017.03.10 2017.06.15

9 LGD/7/1/D2/ .ස.ප්ර(ප ොදු) i
 ළාත් සංෙර්ධන ප්රදාන (ප ොදු) ෙැඩසටහන I -

2017 (ගම් හ දිස්ත්රික් ය)
2017.02.15 2017.06.28

10
LGD/7/1/D2/ .ස.ස.ප්ර(විප ේෂ)ෙැඩස

ටහන 2017

 ළාත් සභා සංෙර්ධන ප්රදාන (විප ේෂ) 

ෙැඩසටහන I -2017 (ගම් හ දිස්ත්රික් ය)
2017.02.17 2017.06.12

11 LGD/7/1/D2/පෙසක් ජාතයාන්තර පෙසක් දින උපළල - 2017 2017.01.11 2017.05.05

12 LGD/7/1/D2/ග්රා.මා.සං/2017

ග්රාමීය පප්රද් ෙල මාර්ග කි.මී.1000ක් 

සංෙර්ධනය කිරීපම් ෙැඩසටහන - 2017 (ගම් හ 

දිස්ත්රික් ය)

2017.03.17 2017.07.03

13 LGD/7/1/D2/න.සැ.ජල.අමා/2017
නගර සැලසුම් හා ජලසම් ාදන අමාතයාංශීය 

ෙයා ෘති
2017.06.15 2017.07.10

විෂය අංකය : 7 -2



14 LGD/7/1/D2/ප ොල්  ැළ පබදාදීම ප ොල්  ැළ පබදාදීපම් ෙැඩසටහන -  2017 2017.03.22 2017.07.12

14 LGD/7/1/D2/2017 සැලසුම් ප ොදු (ගම් හ) 2017 2016.11.30 2017.07.12

15 LGD/07/04(දිළිඳු ම නිදහස් කිරීම) දිළිඳු ම නිදහස් කිරීපම් ෙර්ෂය - 2017 2016.12.20 2017.07.04

16 LGD/07/04/සැලසුම්(ප ොදු) සැලසුම් ප ොදු 2016.10.19 2017.06.27

අනු අංකය ලිපිග ොනුගේ  අංකය කාරණය ආරම්භක දිනය අවසන් දිනය

1 LGD/7/1/D3/2017 සැලසුම් ප ොදු  ළුතර -  2017 2017.02.18 2017.07.13

2 LGD/7/1/D3/2017 මධය ාලීන උ ාය මාර්ග සැලැස්ම - 2016-2020 2017.02.27 2017.07.03

3
LGD/7/1/D3/  ළාත් 

සංෙර්ධන/2017

 ළාත් සංෙර්ධන (PDG) ෙයා ෘති -  ළුතර  

දිස්ත්රික් ය
2016.11.18 2017.07.04

4 LGD/7/1/D3/  ළාත් නි ්චිත/2017
 ළාත් නි ්චිත ෙයා ෘති (PSDG)  -   ළුතර 

දිස්ත්රික් ය
2017.02.20 2017.06.16

5 LGD/7/1/D3/උ . ාද /2017
උ මාන  ාද  ෙයා ෘති 2017 -  ළුතර  

දිස්ත්රික් ය
2017.01.10 2017.06.29

6
LGD/7/1/D3//ෙතු යටිතල ,ග්රාම 

සංෙර්ධන/2017

ග්රාම සංෙර්ධන ෙයා ෘති -  ළුතර  දිස්ත්රික් ය - 

2017
2016.03.30 2017.06.15

7 LGD/7/1/D3//ප්රති ාදන /2017 ෙයා ෘති ප්රති ාදන 2017 2017.01.27 2017.07.11

8 LGD/7/1/D3/ප්රජා යටිතල/2017
ප්රජා යටිතල  හසු ම් ෙයා ෘති  -  ළුතර  

දිස්ත්රික් ය 2017
2017.03.09 2017.07.13

9 LGD/7/1/D3/ග්රා.මා.සං/2017
ග්රාමීය මාර්ග කි.මී.1000 සංෙර්ධනය -  ළුතර  

දිස්ත්රික් ය -  2017
2017.03.08 2017.07.13

10 LGD/7/1/D3/හදිසි ආ දා /2017 හදිසි ආ දා  - 2017 2017.05.31 2017.07.13

11 LGD/7/1/D3/මහජන ඉල්ලීම් /2017 මහජන ඉල්ලීම්  ළුතර  දිස්ත්රික් ය -  2017 2017.03.02 2017.06.22

12 LGD/7/1/D3/ෙයා.පයෝජනා  /2018 ොර්ෂී  ක්රියාත්ම  සංෙර්ධන සැලැස්ම 2018 2017.07.05 2017.07.06

13 LGD/7/1/D3/ප්රගති/2017 ප්රගති ොර්තා 2017 2017.05.10 2017.07.03

14 LGD/7/1/D3/PP/2016/18  සළ  ළමනා  රණය 2017 2017.05.26

 විෂය අංකය : 7 -3



15 LGD/7/1/D3/ /පදොරින් පදොර /2015 පදොරින් පදොරට -ගම්න් ගමට ෙැඩසටහන 2015 2015.02.19 2017.06.21

16 LGD/7/1/D3/ප්රාග්ධන/2016
ප්රාග්ධන ආධාර ෙැඩසටහන 2016 -  ළුතර 

දිස්ත්රික් ය
2017.02.01 2017.05.04

17 LGD/7/1/D3/ සුගාමී/2016/17
 සුගාමී  ළාත්  ාලන ආයතන සං.ෙැඩසටහන - 

2016
2016.05.06 2017.05.18

අනු අංකය ලිපිග ොනුගේ  අංකය කාරණය ආරම්භක දිනය අවසන් දිනය

1 LGD/07/03/පුහුණු ප ොදු/2017 පුහුණු ප ොදු 2017 2017.01.31 2017.06.21

2 LGD/07/ ා.සා.ත/2017  ළමනා රණ තරඟය - 2017 2017.04.20 2017.06.23

3 LGD/7A/සැලසුම් ප ොදු සැලසුම් ප ොදු - 7A 2017.01.17 2017.05.22

4 LGD/7A/බ .ප්රපල්පු/2017 බ .ප්රධාන පල් ම්  ාර්යාලපේ පුහුණු  ාඨමාලා 2017.01.03 2017.06.28

5 LGD/7A/SLILG/2017

SLILG අනුග්රහය යටපත්  ැෙත්පෙන පුහුණු 

 ාඨමාලා 2017 2017.01.19 2017.06.23

6 LGD/7A/බාහිර  ාඨමාලා/2017 බාහිර  ාඨමාලා - 2017 2016.12.15 2017.06.28

7 LGD/7A/අයදුම් ත්/2017 පුහුණු  ාඨමාලා අයදුම් ත් පයොමු කිරීම -  2017 2016.12.19 2017.04.19

8 LGD/7A/අනුමැතිය ලද ලිපි අනුමැතිය ලද ලිපි 2010.01.26 2017.06.06

9 LGD/07/චක්රපල්ඛ ප ොදු චක්රපල්ඛ ප ොදු 2016.02.10 2017.05.24

10 LGD/07/ෙයා ෘති ොර්තා ෙයා ෘති ොර්තා

 විෂය අංකය : 7 -A


