
විස්තරය මුදල (රු.)

වැටුප් හා වේතන

ස්ීර වස්වක වැටුප් -2021වදසැම්බර්

වැටුප 3,681,254.42       

දීමනා 1,270,794.00       

රාජ්ය ස ේවක ණය 56,716.89            

එකතුව 5,008,765.31      

අනියම් වස්වක වැටුප් - 2021වනාවැම්බර්

වැටුප 173,791.66          

දීමනා 55,900.00            

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 20,855.00            

අනියම් වස්වක වැටුප් - 2021 වදසැම්බර්

වැටුප 159,241.66          

දීමනා 48,620.00            

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 19,109.00            

වකාන්ත්රාත් පදනම මත  වැටුප් වෙවීම 2021වනාවැම්බර්

වැටුප 21,000.00            

දීමනා 7,800.00              

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 2,520.00              

වකාන්ත්රාත් පදනම මත  වැටුප් වෙවීම 2021 වදසැම්බර්

වැටුප 21,000.00            

දීමනා 7,800.00              

රාජ්ය ස ේවක අර්ථ ාධක 2,520.00              

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම - 2021වනාවැම්බර්

වැටුප 708,500.00          

තාවකාලික වසෞඛ්ය කම්කරු වැටුප් වෙවීම - 2021වදසැම්බර්

වැටුප 685,100.00          

එකතුව 1,933,757.32      

ම ොනරොගල ප්රොමේශීය සභොව

වියදම් වොර්තොව ( හජන බ ැංකු ගිණු )

2021.12.01  සිට 2021.12.31 දින දක්වො 



මන්ත්ි දීමනා වෙවීම -  2021 වදසැම්බර් මස

වැටුප 300,000.00          

එකතුව 300,000.00         

අතිකාල, දින වැටුප් වෙවීම 2021//ඔකවතාම්බර්/වනාවැම්බර්/ වදසැම්බර්

දි ේනා ප්රියදර්ශනි මිය 2,846.00              

භද්රා විසේසූරිය මිය 955.00                 

මාසනල් ගුණවර්ධන මිය 3,180.00              

එම්.ඒ මල්කාන්ති මිය 1,045.00              

චන්තිකා ප්රියදර්ශනි  මිය 2,957.00              

ප්රදීප් චන්තදන මයා 6,650.00              

මාසනල් ගුණවර්ධන මිය 1,272.00              

චන්තිකා ප්රියදර්ශනි  මිය 1,183.00              

සිසිර කුමාර සේමලාල් මයා 9,046.00              

සුගත් නන්තදන මයා 9,046.00              

දමයන්ති  මන්තලතා මිය 937.00                 

ඩබ්.ජී.රණසිිංහ මයා -  2021 සනාවැම්බර් ම  සපෞද්ගලික සල්කම් දීමනා සගවීම

20,000.00            

සේ.සේ.එන්ත අජිත් මයා 4,250.00              

එ ේ.එච්.එල්. ප්රියන්තත සුදත් මයා 4,250.00              

මයිල්වාගනම් මයා 4,333.00              

එම් විජ්යසලච්චමි මිය 4,250.00              

සේ ගෂිකලා මයා 4,333.00              

එම්.රාසේෂේවරී මිය 4,333.00              

සේ.මීනාච්ි මිය 4,041.00              

සේ. මිංජුලා මිය 4,333.00              

වී.ඩී විපුලරත්න මයා (ඔේ හා සනාවැ. මා  වලට අදාල ) 19,092.00            

වී.ඩී විපුලරත්න මයා 954.00                 

ඒ.එම් එදිරිසිිංහ මයා(ඔේ හා සනාවැ. මා  වලට අදාල) 17,767.00            

ආර්.චම්න්තද මයා(ඔේ හා සනාවැ. මා  වලට අදාල) 14,269.00            

එල්.ඒ.ටී පියස ේන මයා 4,400.00              

උපුල් විජිතවීර මයා 4,458.00              

එල්.ඒ.ටී පියස ේන මයා 880.00                 

ආර් එම් ප්ර න්තන ජ්ගත් මයා 6,206.00              

ආර්.එම් කීර්ි මයා 8,583.00              

ඩබ්.ඒ ජ්යසිිංහ මයා 28,848.00            

ඩබ්.ඒ ජ්යසිිංහ මයා 28,848.00            

සිසිර කුමාර සේමලාල් මයා 9,046.00              

ප්රගීත් සු න්තත මයා 8,640.00              

ඩී එම් අනුර දි ානායක මයා 7,143.00              

සේ.එම් සලාකුබණ්ඩා මයා 3,765.00              

ප්ර ාදි චතුරිකා මිය 4,025.00              



ඉන්තදික නාරිංගම්මන මයා 4,773.00              

ජ්යන්තතා නිල්මිණි මිය 1,016.00              

කාිංචනා විසේරත්න මිය 1,058.00              

තුෂාර චන්තදන මයා 1,128.00              

සේ.සේ.එන්ත අජිත් මයා 3,825.00              

නිමල රත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා 5,308.00              

ඩී.එම් වීරස ේන මයා 4,400.00              

එල්.ඒ.ටී පියස ේන මයා 4,400.00              

නිමල රත්න අසබ්ගුණවර්ධන මයා 5,308.00              

ප්රියන්තත සුගත්  මයා 4,200.00              

කසුන්ත සර්ණුක මයා 13,645.00            

කසුන්ත සර්ණුක මයා 13,645.00            

නිලන්ති කරුණාරත්න මයා 1,716.00              

නයනා රිංජ්නි මිය 2,623.00              

දුලිංජ්ලී  ඳසර්කා මිය 2,020.00              

චාන්තදනි සීතා මිය 2,437.00              

තුෂාරි  ිංජීවනී මිය 2,330.00              

ඩී.එම්.ටී.බී දි ානායක මයා 3,003.00              

ඉිංදික නාරිංගම්මන මයා 4,773.00              

සුගත් නන්තදන මයා 9,046.00              

 ිංජීව රාමනායක මයා 4,773.00              

දුලීකා  ාමලී මිය 3,215.00              

ඉිංදික නාරිංගම්මන මයා 4,415.00              

ජී.ආර්. පී මසනෝජ්නි මිය 1,585.00              

අ ිංක ප්රදීප් මයා 2,020.00              

සු න්තත ජ්ගත් මයා 4,658.00              

නිසරෝෂනි චන්තද්රපාල මිය 3,169.00              

මාසනල් ගුණවර්ධන මිය 3,180.00              

සිසිර කුමාර සේමලාල් මයා 9,046.00              

ප්රගීත් සු න්තත මයා 8,864.00              

ආර්.එම් කීර්ි මයා 8,583.00              

ආර්.චමින්තද මයා 8,025.00              

වී.ඩී විපුලරත්න මයා 9,546.00              

ප්රියන්තත සුගත්  මයා 4,208.00              

ඒ.එම් එදිරිසිිංහ මයා 9,906.00              

සේ. මීනාච්ි මිය 4,041.00              

සේ. ශෂිකලා මිය 4,333.00              

සේ.මිංජුලා මිය 3,033.00              

එම්. රාසේෂේවරි මිය 4,333.00              

මයිල්වාගනම් මයා 4,333.00              

එම් විජ්යසලච්චමි මිය 4,250.00              

ප්ර න්තන ජ්ගත් මයා 6,820.00              

ඩී.එම් වීරස ේන මයා 4,400.00              

 රත් කුමාර මයා(මැයි, ජුනි,ජුලි, අසගෝ,  ැප් ,ඔේ ම  අදාල දින වැටුප්) 31,941.00            



උපුල් විජිතවීර මයා 8,832.00              

ධනූෂ රුවන්ත මයා 2,149.00              

සේ.එම් සු න්තත ජ්ගත් මයා 4,658.00            

සේ.එම් සු න්තත ජ්ගත් මයා 4,658.00            

එකතුව 523,792.00       

ෙමන්ත් වියදම්   2021/වනාවැම්බර්/ වදසැම්බර්  මස

ආර්.එම්.රත්නවීර මයා 21,000.00            

සුගත් නන්තදන රාජ්පේෂ මයා 7,000.00              

ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිිංහ මයා 15,200.00            

ජ්යන්තතා නිල්මිණි මිය 1,080.00              

ඩී.එම්.අනුර දි ානායක මයා( ඔේසතාම්බර්/ සනාවැම්බර් ගමන්ත වියදම්) 34,000.00            

එ ේ.එම්.සිසිර කුමාර මයා 12,600.00            

 මින්තද කුමාර මයා 350.00                 

අශාන්ත ශානුක මයා 1,750.00              

නයනා රිංජ්නි මිය 1,400.00              

ඩී.එම්.එ ේ.නන්තදසිරි මයා 2,000.00            
සේ.වී.සී.එච්.සේ.කරුණාරත්න මයා 2,000.00            

වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා 2,000.00            

වී.පී.එම්  ිංජ්ය මයා 1,940.00            

එච්.එම් චමින්තද මයා 2,000.00            

එච් .එම්. සී.එ ේ. ජ්යිලක මයා 2,000.00            

එ ේ.එම්.සිසිර කුමාර මයා 8,400.00            

සේ.ජී ප්රගීත් සු න්තත මයා 13,300.00          

ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා 5,000.00            

 මින්තද කුමාර මයා 700.00               

ජ්යන්තතා නිල්මිණි මිය 1,080.00            

තුෂාර චන්තදන මයා 2,380.00            

ඩී.එම්.එ ේ.නන්තදසිරි මයා 2,000.00            

වී.ඒ.පී.එම්. ගුණවර්ධන මයා 2,000.00            

අමල් රුවන්තග මයා 6,300.00            

ආර්. එම් ප්ර න්තන ජ්ගත් මයා 5,600.00            

ධනූෂ රුවන්ත මයා 4,900.00            

අමල් රුවන්තග මයා 7,000.00            

ආර්. එම් ප්ර න්තන ජ්ගත් මයා 3,600.00            

ධනූෂ රුවන්ත මයා 5,950.00            

අශාන්ත ශානුක මයා 1,750.00            

නයනා රිංජ්නි මිය 1,400.00            

මාසනල් මිංගලිකා මිය 800.00               

ඩබ්.ඒ.ගාමිණි ජ්යසිිංහ මයා 14,400.00          



ආර්.එම්. ආරියරත්න මයා 5,000.00            

ආර්.එම් රත්නවීර මයා 20,000.00          

අ ිංක ප්රදීප් මයා 3,640.00            

සිසිර කුමාර මයා 8,750.00            

ඩී.එම් අනුර දි ානායක මයා 21,500.00          

සුගත් නන්තදන රාජ්පේෂ මයා 5,600.00            

ප්රගීත් සු න්තත මයා 15,050.00          

වී.පී.එම්  ිංජ්ය මයා 2,000.00            

අමිල ස සනවිරත්න මයා ( ැප්,ඔේ, සනාවැ, සද ැ ම  ගමන්ත වියදම් ) 27,909.00          

 රත් කුමාර මයා(මැයි, ජුනි,ජුලි, අසගෝ,  ැප් ,ඔේ සනාවැ, සද ැ ම  අදාල ගමන්ත 

වියදම්)

64,240.00          

ධනූෂ රුවන්ත මයා 1,750.00            

එකතුව 368,319.00       

සැපයුම් උපකරණ

ජී.වක.ඒ.ශාන්ත්ත

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාල  ඳහා පුවත්පත් මිලදී ගැනීම (2021 සනාවැම්බර් 

ම ) 2,760.00              

ශ්රීරමයා ස්වටෝර්ස්

සමානරාගල හා වැලියාය මහජ්න පු ේතකාල  ඳහා පුවත්පත් මිලදී ගැනීම (2021 

සනාවැම්බර් ම ) 27,540.00            

මුදල් භාරකරු

සුළු අේුදල් 3,379.00              

සුළු අේුදල් 1,860.00              

සුළු අේුදල් 3,210.00              

එස්.එන්ත්.ටී.වමෝටර් වේඩර්ස්

49-5301 ට්රැේටර් රථයට බැටරියේ මිලදී ගැනීම 23,500.00            

නිේ සිවලෝන්ත් වටකස්

ස ෞඛ්ය කම්කරුවන්ත  ඳහා වැහි කබා මිලදී ගැනීම 67,000.00            

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

37-9430 ට්රැේටර් රථය  ඳහා බැටරියේ මිලදී ගැනීම 23,400.00            

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

RY-2510 ට්රැේටර් සේලරය  ඳහා ටියුබ් එකේ මිලදී ගැනීම 6,100.00              

ඒ.එස්.එම්.ජී.එල්. ජයසුන්ත්දර මයා



පු ේතකාල වලට සපාත්  ැපයීම 7,695.00              

එකතුව 166,444.00           

ප්රාග්ධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු

එස්.එන්ත්.ටී.වමෝටර් වේඩර්ස්

37-9430 ට්රැේටර් රථසේ සබයාරින්ත දැමීම  දහා උපකරණ මිලදී ගැනීම 16,940.00            

රුහුණු වමෝටර්ස් ස්වටෝර්ස්

37-9430 ට්රැේටර් රථසේ සබයාරින්ත දැමීම  දහා උපකරණ මිලදී ගැනීම 17,950.00            

ලීලා වමෝටර්ස්

37-9430 ට්රැේටර් රථසේ සබයාරින්ත දැමීම  දහා සගවීම 32,600.00            

ඩිලකි මැකනිකල් 

RC-1112 ට්රැේටර් රථසේ ගියර් සපේටිසේ අලුත්වැඩියා කිරීම 23,800.00            

නිමල් වමෝටර් හවුස්

RC-1112 ට්රැේටර් රථසේ ගියර් සපේටිසේ අලුත්වැඩියා කිරීම හා වම්ප  සරෝදසේ 

අලුත්වැඩියා කිරීම 14,800.00            

පත්මා වර්ඩවයෝ

සකාම්සපෝ ේේ වයාපෘිසේ ඇි  සපාසහාර ඇසුරුම් යන්තරය අලුත් වැඩියා කිරීම 4,500.00              

වසවනාක වේඩවසන්ත්ටර්

RS-1800 සමෝටර් සරේඩරය අලුත්වැඩියා කිරීම  ඳහා උපකරණ මිලදී ගැනීම 76,248.00            

සුෙත් නන්ත්දන රාජපකෂ මයා

LL-7682 දරණ කැබ් රථසේ අලුත්වැඩියාව  දහා ද්රවය මිලදී ගැනීම 2,050.00              

ඉන්ත්රා වමෝටර් ස්වපයාර්ස්

LL-7682 දරණ කැබ් රථසේ ේලච් එසකහි උඩ හා යට සපාම්ප මිලදී ගැනීම 16,795.45            

ආර් ආර් කන්ත්රකෂන්ත් ප්රයිවට් ලිමිටඩ

ආදාහනාගාරය අලුත්වැඩියා කිරීම 142,560.00          

ඩිලකි මැකනිකල් 

LL-6980 ඩ්රම් ට්රේ රථසේ ේලච් ප්සල්ේ එසකහි අලුත්වැඩියාව  ඳහා සගවීම 22,100.00            

ඇවවාන්ත්ස්මාර්ට් ඉංජිනියරින්ත්ස්



ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරසේ බුෂේ සිලින්තඩර සීල්කිේ දැමීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම 35,716.85            

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරසේ ට්රාන්ත ේමිෂන්ත පද්ධිසේ ඔයිල් ලීේ වීම මත 

අලුත්වැඩියා කිරීම 41,115.71            

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරසේ ජ්ැේ කවර් පෑඩ්  අලුත්වැඩියා කිරීම 90,812.83            

සිත්මිණ වමෝටර්ස්

LL6980 ඩ්රම් ට්රේ රථසේ ේලච් සර් ර් ස ේ 01ේ මිලදී ගැනීම 8,500.00              

වසවනාක වේඩවසන්ත්ටර්

RS-1800 සමෝටර් සරේඩරය සේේ පද්ධිය අලුත්වැඩියා කිරීම 242,141.40          

විෂන්ත් ඉන්ත්රස්ීස්

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරසේ  අලුත්වැඩියා කිරීම 18,500.00            

ඩී.එම් බුද්ධික පුෂ්ප කුමාර මයා

LL-7682 දරණ කැබ් රථසේ  යිලන්ත ර් එක අලුත්වැඩියා කිරීම 3,650.00              

නිමල් වමෝටර් හවුස්

LL-7682 දරණ කැබ් රථසේ  ේටාටර් සමෝටරය  ගලවා අලුත්  ේටාටර් සමෝටරයේ 

 වි කිරීම 3,500.00              

පතිනායක වමෝටර්ස්

LL-7682 දරණ කැබ් රථයට  ේටාටර් සමෝටරයේ මිලදී ගැනීම 27,500.00            

සිත්මිණ වමෝටර්ස්

LL-7682 දරණ කැබ් රථයට අවශය බල්බ් මිලදී ගැනීම 27,600.00            

එස්.එන්ත්.ටී. වමෝටර් වේඩර්ස්

49-5301 ට්රැේටරයට හයිසඩ්රාලිේ යකඩ බටයේ අලුින්ත ලබා ගැනීම 3,150.00              

එකතුව 872,530.24         

ප්රවාහන සම්බන්ත්ධතා හා ආවශයක වස්වා

පතිනායක වමෝටර්ස්

UPPF- 7419 කැබ් රථසේ වයිපර් බ්සල්ඩ් 02ේ මිලදී ගැනීම 2,900.00              

හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2021 සැප්. මස හා ඔක. මස මස

3% දිරි දීමනා වෙවීම

එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසිරි මයා 2,421.00              

එච්.එම්.පද්මසිරි බිංඩාර මයා 1,517.00              



2021වදසැම්බර් මස සභික දුරකථන දීමනා වෙවීම 26,000.00            

ආර්.එම්.ආරියරත්න මයා

හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරිම සවනුසවන්ත  3% දිරි දීමනා සගවීම 2,775.00              

ශ්රි ලංකා වටලිවකාම් පී .එල්.සී.

දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021  වනාවැම්බර් මස

4G රවුටරය 5,852.16              

ගරු  භාපිතුමාසේ නිල දුරකථනය 611.79                 

සපාදු දුරකථනය 1,164.72              

මහජ්න පු ේතකාලය 1,195.57              

බී.ජී.සී පුෂ්පකුමාර මයා 

නඩු අිංක p/1341 නඩුසේ සකාමිෂන්ත වාර්තාසේ පිටපතේ ලබා ගැනිම 7,500.00              

සී/ස වමානරාෙල කදුකර විවිධ වස්වා සමූපකාර සමිතිය .

සමානරාගල ප්රා සද්ශිය  භාවට අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම හා ලදුපත් ුද්රණය 

කිරීම 80,950.00            

සිව ශක ති වේඩර්ස්

සමානරාගල ප්රා සද්ශිය  භාවට අවශය උපකරණ ලබා ගැනීම 5,000.00              

එම්. විවේන්ත්රන්ත් මයා

2022 වර්ෂය  ඳහා ආදායම් පැනවීම හා ගැ ේපසරේ පළ කිරීම සවනුසවන්ත 

පරිවර්ිත ගා ේතු හා යතුරු ලියනය සවනුසවන්ත සගවීම (සදමළ භාෂාව) 4,473.17              

පී.චන්ත්දන රණසිංහ මයා

2022 වර්ෂය  ඳහා ආදායම් පැනවීම හා ගැ ේපසරේ පළ කිරීම සවනුසවන්ත 

පරිවර්ිත ගා ේතු හා යතුරු ලියනය සවනුසවන්ත සගවීම (ඉිංග්රීසි භාෂාව) 4,348.00              

බී.ජී.සී පුෂ්පකුමාර මයා 

නඩු අිංක p/1341 නඩුසේ පිඹුරු  පිටපතේ ලබා ගැනිම 7,500.00              

B.S.I.ජයවස්න

කාර්යාලසේ වාහනවල ඉන්තධන බිල්පත් පියවීම 174,983.00          

ස ෞඛ්යය අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්තධන බිල්පත් පියවීම 695,652.00          

මාර්ග අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්තධන බිල්පත් පියවීම 729,955.00          

සුභ  ාධක අිංශයට අදාල වාහනවල ඉන්තධන බිල්පත් පියවීම 95,633.00            

වරජිස්ටාර් ජනරාල්

ුද්දර ගා ේතු උපසල්ඛ්න  ක ේ කිරීසම් දීමනා සගවීම 100.00                 



පතිනායක වමෝටර්ස්

252-6330 කැබ්රථය  ඳහා මඩ කවර ස ේ එකේ මිලදී ගැනීම 1,750.00              

සර්වේ ජනරාල් 

සමානරාගල බල සප්රද්ශසේ සගාඩනැගිලි මාර්ග ජ්ල හා ඉඩම් ජ්නන බල 

පරිමානුකූල මෘදුකාිංග පිටපත් ලබා ගැනීම 29,049.00            

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

49-5301 ට්රැේටර් රථය  ඳහා ටයර් මාරුකිරීම සවනුසවන්ත සගවීම 700.00                 

B.M.J.S.P.බටවොඩ 

සමානරාගල නගරසේ බිහි වී ඇි වල් මර්ධනය කිරීම  ඳහා වල් නාශක මිලදී 

ගැනීම 2,500.00              

යාසුර ක්රන්ත්රකෂන්ත් 

සහාසරාම්බුව ක ළ බැහැර කරන මධය ේථානසේ ක ළ ඉවත් කිරීම හා වල 

දැමීම සවනුසවන්ත සගවීම 248,750.00          

ආර්.වක. ජයන්ත්ත කුමාර මයා 187,500.00          

ස ෞඛ්ය  උපකරණ මිලදී ගැනීම

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - ජල බිල්පත් පියවීම 2021 

ඔකවතාම්බර් /වනාවැම්බර් / වදසැම්බර් මස

සපාදු වැසිකිළිය 13,124.56            

කාර්යාලය 9,417.11              

කුඹුේකන වැසිකිලිය 6,773.05              

සපර පා ල 7,472.43              

බ ේ නැවතුම්පල සපාදු ජ්ල කරාමය 61,743.60            

සමානරාගල මහජ්න පු ේතකාලය 4,860.94              

කුඹුේකන පු ේතකාලය 760.59                 

නව සපාල භූමිය 6,224.40              

එච්.එම් අමිල මධුෂංක මයා

ඔයිල් සීල් කේටලයේ මිලදී ගැනීම 10,158.75            

එල්.බී.එස් කුමාර ශාන්ත්ත මයා

ප්රාස ද්ශිය  භාවට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම 3,800.00              

ශබී ,ලංකා ඔවටෝ සර්විස්

RS-1800  සමෝටර් සරේඩර් යන්තරය වාර ස ේවා කිරීම 37,110.00            

යාන්ත්ික ඉංජිවන්ත්රු, කහවොල්ල, බදුල්ල

RS-1800  සමෝටර් සරේඩර් යන්තරය පරිේෂා කිරීම  ඳහා ුදල් සගවීම 12,027.03            



රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

LL6980 අිංක දරණ ඩ්රම් ට්රේ රථසේ 900*20 සකාලර්  හ පැච් 02 දැමීම 2,200.00              

නිමල් වමෝටර් හවුස්

LL6980 අිංක දරණ ඩ්රම් ට්රේ රථසේ පැි කණ්ණාඩි අලුින්ත දැමීම 3,500.00              

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරය  දහා පැච් දැමීම 3,200.00              

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය , වමානරාෙල(2021 ඔකවතාම්බර්/වනාවැම්බර් මස)

පැරණි ගබඩාව 898.80                 

වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලය 240.00                 

සමානරාගල පු ේතකාලය 4,503.90              

සපාදු බ ේනැවතුම්පල 240.00                 

නව බ ේ නැවතුම්පල 17,308.95            

ආදාහනාගාරය 1,813.80              

ප්රජ්ාශාලාව 1,338.00              

හරිත උයන 697.50                 

වැලියාය සපර පා ල 3,185.53              

කුඹුේකන අසලවි කුටිය 480.00                 

සපර පා ල 2,094.60              

ඔරසලෝසු කණුව 1,264.60              

සකාම්සපෝ ේේ වයාපෘිය 1,136.70              

කුඹුේකන පු ේතකාලය 882.70                 

කඩ කාමර 6/11 3,753.60              

කුමාර සදාලපාර එලවළු සතාග සවලඳපල 1,301.40              

කුමාර සදාලපාර සතාග සවලඳපල 1,813.80              

නිල නිවා  අිංක 03 80.00                   

නිල නිවා  අිංක 02 815.30                 

නව සගාඩනැගිල්ල 13,904.30            

චන්ත්දන වේඩවසන්ත්ටර්

මාර්ග අිංශයට අදාල උකරණ මිලදී ගැනීම 117,960.00          

මාර්ග අිංශයට අදාල උකරණ මිලදී ගැනීම 72,675.00            

නැෂනල් ඉන්ත්ුවරන්ත්ස් රස්ට් ෆන්ත්ඩ

කාර්යාලීය කැබ් රථ  ඳහා රේෂණ ආවරණ  ලබා ගැනීම 81,468.33            

ට්රැේටර් රථ  ඳහා රේෂණ ආවරණ  ලබා ගැනීම 35,526.00            

ගිනි නිවන රථ  ඳහා රේෂණ ආවරණ  ලබා ගැනීම 10,444.30            

ශ්රි ලංකා වටලිවකාම් පී .එල්.සී.

දුරකථන බිල්පත් පියවීම - 2021  වනාවැම්බර් මස

0553133168- දුරකථනසේ බිල් පත පියවීම 1,972.64              



0553136400- දුරකථනසේ බිල් පත පියවීම 1,972.64              

552276175 දුරකථනසේ බිල් පත පියවීම 1,164.72              

0553136666 දුරකථනසේ බිල් පත පියවීම 4,912.50              

4G රවුටරය 1,906.88              

ඩයවලාග් වරාඩබෑන්ත්ඩ , වමානරාෙල  - බිල්පත් පියවීම (වනාවැම්බර්)

අභයන්තතර දුරකථන පද්ධිය 5,492.43              

 වසෝමරත්න වහ්රත් මයා

සමානරාගල ප්රාසද්ශිය  භාව  ම්බන්තධසයන්ත  මහාධිකරණසේ පැවැත්සවන රිේ 

2/2020 නඩුවට අදාළව ආයතනය සවනුසවන්ත සපනී සිටි නීතීඥ ගා ේතු සගවීම 10,000.00            

ආර්.එම් පුංචිබණ්ඩා මයා

නේකල මාලු සවළදාම් කරන අයසගන්ත ුදල් අයකිරීම 10,200.00            

වක. කාලිදාස් මයා

බ ේ නැවතුම්පළ පිහිටි මාර ගස ේ අතු කපා ඉවත් කිරීම සවනුසවන්ත සගවීම 8,500.00              

සී/ස වමානරාෙල කදුකර විවිධ වස්වා සමූපකාර සමිතිය .

සමානරාගල ප්රා සද්ශිය  භාවට අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 31,072.00            

උපාලි වමෝටර්ස්

RD-4488 ට්රැේටර් රථය වාර ස ේවා කිරීම 28,450.00            

වී.පී.එන්ත් සංජය මයා

ආහාර  ාම්පල් පර්ේෂා කිරීම සවනුසවන්ත පැමිණිබනිලධාරීන්ත  ඳහා  ිංරහ 

වියදම් දැරීම 31,250.00            

සරු කෘි වස්වා

මැසි නාශක සවනුසවන්ත සගවීම 4,900.00              

පත්මා වර්ඩිවයෝ

ස ෞඛ්ය අිංශයට අදාල උපකරණ මිලදී ගැනීම 86,464.00            

මාර්ග අිංශයට අදාල උපකරණ මිලදී ගැනීම 3,000.00              

උපාලි වමෝටර්ස්

49-5301 ට්රැේටර් රථසේ වාර ස ේවා කිරීම 16,750.00            

එස්.එන්ත්.ටී. වමෝටර් වේඩර්ස්

49-5301 ට්රැේටර් රථසේ  ේටාටර් සමෝටරසේ බුෂේ ස ේ 01 ේ මිලදී ගැනීම 1,450.00              

සී/ස වමානරාෙල කදුකර විවිධ වස්වා සමූපකාර සමිතිය .

සමානරාගල ප්රා සද්ශිය  භාවට අවශය ස ෞඛ්ය උපකරණ මිලදී ගැනීම 2,560.00              



එස්.එන්ත්.ටී. වමෝටර් වේඩර්ස්

49-5301 ට්රැේටර් රථසේ  බුෂේ ස ේ 01 ේ මිලදී ගැනීම 2,550.00              

සිව ශක ති වේඩර්ස්

ක ළ බැහැර කිරීම  ඳහා සපාදු  ේථාන වල තැබීමට 250L බයින්තඩින්ත බැරල් 05 

ේ මිලදී ගැනීම 15,000.00            

වසන්ත්රල් වේකරි ඇන්ත්ඩ වරාසරි

ප්රාසද්ශිය  ිංවර්ධන  හයක වයාපෘි යටසත් කාර්යය  ාධන වයාපෘි ක්රියාත්මක 

කිරීම යටසත්  හභාගි වූ නිලධාරීන්තට  ිංරහ වියදම් දැරීම 2,640.00              

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය , වමානරාෙල

බූටාසගාල්ල සපාදු සු ාන භූමිය  ඳහා විදුලිය ලබා ගැනීම  ඳහා ඇ ේතසම්න්තතු 

ුදල් සගවීම 24,000.00            

ආර්.එම් ොමිණි වසවනවිරත්න මයා

කුඹුේකන  ිංචාරක වාහන නැවතුම්  ේථානසයන්ත ුදල් අයකිරීම සවනුසවන්ත  

50% දීමනාව සගවීම 3,275.00              

පත්මා වර්ඩිවයෝ

විදුලි  අිංශයට අදාල වීදි ලාම්පු මිලදී ගැනීම 295,000.00          

වක.එම් නයනා රංජනී මිය

සමානරාගල පු ේතකාලසේ අලිංකාරය හා විවිධ කටයුතු  ඳහා වියදම් වු ුදල් 

සගවීම

3,750.00              

ඩී. එම් . දමිත් චන්ත්දන මයා

ආදාහනාගාරසේ සපෝරණු පිරිසිදු කිරීම  දහා අින්ත වැය වු ුදල් සගවීම 1,400.00              

යූ වනට් වකාමියුනිවකෂන්ත්

සමානරාගල ප්රාසද්ශිය  භා සපර පා සල් වර්ෂ අව ාන විසිර යාම සවනුසවන්ත 

 හික පත් ුද්රණය කිරීම 8,500.00              

අශාන්ත් ශානුක මයා

වැලියාය මහජ්න පු ේතකාලයට දැන්තවීම් පුවරුවේ මිලදී ගැනීම 4,200.00              

නයනා රංජනී මිය

සමානරාගල මහජ්න පු ේතකාලසේ සතාරතුරු ප්රදර්ශනයට වියදම් වූ ුදල් සගවීම 4,830.00              

සමානරාගල මහජ්න පු ේතකාලසේ අභයන්තතර අලිංකරණයට   වියදම් වූ ුදල් 

සගවීම 4,480.00              

වසනුරි වකාන්ත්ීට් නිෂ්පාදන



සමානරාගල නගරසේ මාළු සවළඳපසල් අපද්රවය ඉවත් කිරීම  ඳහා වලේ  ක ේ 

කිරීමට අවශය සකාන්තීේ සිලින්තඩර සයදීම 15,800.00            

වටරන්ත්ස් අයන්ත් වර්කස්

 ගල් සරෝල ප්රජ්ාශාලාසේ සිට ආදාහනාගාරයට ප්රවාහනය කිරීම 6,000.00              

පත්මා වර්ඩිවයෝ

විදුලි අිංශයට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම 75,880.00            

අශාන්ත් ශානුක මයා

වැලියයාය පු ේතකාලයට ලිපිද්රවය මිලදී ගැනීම 2,476.00              

යමුනා වහ්මමාලි මිය

ගිංගාරාම සපරපා සල් දරුවන්ත සවනුසවන්ත අවසබෝධාත්මක වැඩ ටහන්ත සිදුකිරීම 

සවනුසවන්ත සගවීම

2,826.00              

කුඹුේකන පු ේතකාලසේ වාර්ෂික  ිංවත් ර උසළල සවනුසවන්ත අින්ත දැරූ 

වියදම් සගවීම 1,110.00              

සඳළුව වේඩ වසන්ත්ටර්

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලසේ වාර්ෂික  ිංවත් ර උසලල සවනුසවන්ත ලබා ගත් 

ද්රවය සවනුසවන්ත සගවීම 4,655.00              

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය , වමානරාෙල

සමානරාගල නගරසේ  ථාපිත කිරීමට නියමිත වාහන නැවතුම්  ේථානයට අවහිර 

විදුලි කණුව ඉත් කර නැවත  ේථාපනය කිරීමට අවශය ඇ ේතසම්න්තතු ුදල සගවීම 44,091.05            

දර්ශන වීරසිංහ බණ්ඩාර මයා

ජ්යස න්තගම සු ාන භූමියට ප ේ දමා පිරවීම සවනුසවන්ත සගවීම 57,000.00            

ෙෙන සිටිවසන්ත්ටර්

ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 51,405.00            

SPS ඩිස්ිබියුටර්ස්

ආදාහනාගාරය  ඳහා අවශය ගෑ ේ සිලින්තඩර් නැවත පිරවීම 173,276.89          

ආදාහනාගාරය  ඳහා අවශය ගෑ ේ සිලින්තඩර් නැවත පිරවීම 42,850.00            

ආදාහනාගාරය  ඳහා අවශය ගෑ ේ සිලින්තඩර් නැවත පිරවීම 85,700.00            

පත්මා වර්ඩිවයෝ

ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය උපකරණ ලබා ගැනීම 3,200.00              

පත්මා වර්ඩිවයෝ

ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය විදුලි උපකරණ ලබා ගැනීම 89,795.00            



ොමිණි වසවනවිරත්න මයා

කුඹුේකන  ිංචාරක නැවතුම්  ේථානසයන්ත ුදල් අයකිරීම සවනුසවන්ත 50% 

දීමනාව සගවීම 3,835.00              

ලසිත වමෝටර්ස්

LL-7682 කෘ කැබ් රථසේ ටයර් සහෝ ේ ගලවා කැඩී ඇි තැන්ත පුරවා  වි නිරීම 2,750.00              

ආර්ට් කැවෆ්, වමානරාෙල

ප්රාසද්ශිය  භා බල ප්රසද්ශය තුළ  වි කිරීම  ඳහා නාම පුවරු  වි කිරීම 102,200.00          

ඩී.එම්. මහින්ත්ද මයා

7419 කැබ් රථයට සීේ කවර මැසීම 27,500.00            

සුපර් වටක ඔෆිස් ඔවටෝ වම්ෂන්ත්

පරිගණක උපාිංග අලුත් වැඩියා කිරීම 19,600.00            

එස්.බී. ප්රින්ත්ටර්ස් 

කාර්යයාලයට අවශය වරිපනම් හා බදු කුලී සල්ඛ්න ලබාගැනීම 66,800.00            

The associated News Papers of ceylon ltd

2022 වර්ෂය  ැපයුම්කරුවන්ත ලියාපදිිංි කිරීම  ඳහා 88,128.00            

ෙෙන සිටි වසන්ත්ටර්

නව ස ාසටෝ සකාපි යන්තරය  ඳහා සටෝනර් ලබා ගැනීම 29,916.00            

ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 49,120.00            

ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 33,300.00            

ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය උපකරණ ලබා ගැනීම 72,025.00            

ප්රාසද්ශිය  භාවට අවශය ලිපි ද්රවය ලබා ගැනීම 8,580.00              

හිඟ වරිපනම් බදු අය කිරිම වවනුවවන්ත් 2021 වදසැ. මස 

3% දිරි දීමනා වෙවීම

එම්.පී.ජ්ගත් රත්නසිරි මයා 2,759.00              

එච්.සේ.අමරසිිංහ මයා 2,164.00              

එච්.එම්.පද්මසිරි බිංඩාර මයා 2,895.00              

ඩයවලාග් වරාඩබෑන්ත්ඩ , වමානරාෙල  - බිල්පත් පියවීම (වනාවැම්බර්)

ඩයසලාේ සටලිවීෂනය 1,507.13              

ප්රභාත් චින්ත්තක මයා



වාහන  ඳහා ආදායම් බලපර ලබා ගැනීම  ඳහා ලබා ගත් අත්ිකාරම් ුදලට 

අමතරව අින්ත වැය කල ුදල් සගවීම

20,730.00            

දිනිති මල්ටි වෂාප්

මහජ්න ස ෞඛ්ය පරීේෂකවරුන්ත  දහා අවශය ලිපි ද්රවය  මිලට ගැනීම 28,538.00            

ආර්.වක. ජයන්ත්ත කුමාර මයා

ස ෞඛ්ය  උපකරණ මිලදී ගැනීම 85,000.00            

විෂන්ත් ඉන්ත්රස්ීස්

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරය  දහා 5/8 සහෝ ේ 02ේ ගැනීම 11,800.00            

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරය ටයර් සහෝ ේ පුරවා සපාට කැපීම 4,500.00              

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරය ඕල්ටසන්තටර සහෝර ේ එක ගැසීම 3,200.00              

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරය අලුත්වැඩියාවට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම 4,800.00              

ZA-5061  බැසකෝ සලෝඩරය අලුත්වැඩියාවට අවශය උපකරණ මිලදී ගැනීම 3,800.00              

ධනූෂ රුවන්ත් මයා

අිංක 252-6330 කැබ් රථසේ සකාලඹ යාම සවනුසවන්ත වැය වූ ුදල් සගවීම 1,000.00              

අමිල හාඩවවයාර්

සමානරාගල නගරසේ හා අවට මාර්ග වල ජ්ලනල පද්ධි අලුත්වැඩියා  ඳහා 

අවශය ද්රවය මිලදී ගැනීම 50,655.00            

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ,වමානරාෙල

පැරණි සපාල භූමිසේ ඇි විදුලි කණුව ඉවත් කිරීම  ඳහා ගා ේතු සගවීම 2,500.00              

ආර්.එම්. පුංචිබණ්ඩා මයා

නේකල මාළු සවලදාම් කරන අයසගන්ත ුදල් අයකිරීම මත 50% දීමනාව සගවීම 900.00                 

වමානරාෙල වමෝටර්ස්

5148 ගිනි නිවන රථසේ වාර ස ේවා කිරීම 19,295.00            

එකතුව 4,906,484.86      

ප්රාග්ධන වැය

දිමුතු රංෙන මයා



2021 වර්ෂසේ සමානරාගල බල සප්රද්ශයට අදාළ නාම පුවරු  වි කිරීම 26,550.00            

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

495301 ට්රැේටර් රථය  ඳහා 12*28 සියැේ ටයර් 02ේ මිලදී ගැනීම 142,900.00          

වටරන්ත්ස් අයන්ත්වර්කස්

2021 වර්ෂසේ ආධාරක  හිත අත් ස ෝදන සබ් ම් 06ේ සපාදු  ේථාන වල 

 ේථාපනය කිරීම 63,000.00            

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

49-5301 ට්රැේටර් රථය  දහා සියැේ ටයර් 02 ේ මිලට ගැනීම 34,500.00            

උපුල් වේඩර්ස්

වැලියාය සපරපා ල  ඳහා උපකරණ මිලදී ගැනීම 263,000.00          

චන්ත්දන හාඩවවයාර්

වැසිකිලි ආධාර ලබා දීම 2021 වර්ෂය

ඩී.සේ.ආර් සේමලතා මිය 10,000.00            

ඒ.එම් කමලාවතී මිය 10,000.00            

ඩී. එම් රමයලතා මිය 10,000.00            

එම්.බී. ඉසනෝකා නිලන්ති මිය 10,000.00            

ස ල්වරාජ්ා මයා 10,000.00            

ගයාන්ත  නත් මයා 12,500.00            

ආර්.එම් අනුලාවතී මිය 12,500.00            

ඩී.එම් පද්මසිරි මයා 12,500.00            

ආර්.එම් කාිංචනා මිය 14,100.00            

ඩී.එම් පුෂේපලතා මිය 12,500.00            

ඩබ්.ජී. රණසිිංහ මයා 10,000.00            

චූලනි ගීිකා මිය 12,500.00            

ආර්.එම් කරුණාවි මිය 15,000.00            

සේ.ජී. විමලාවි මිය 15,000.00            

ටී.එම්.එල්. දිල්ෂාන්ත මයා 15,000.00            

ඒ.එම් ගිම්හානි මිය 15,000.00            

ආර්.එම්. චන්තද්රානි මිය 15,000.00            

ඩී.එම් ජිනදා  මයා 15,000.00            

ප්රදීපා චතුරානි මිය 15,000.00            

සුසන්තරා කුමාරි මිය 10,000.00            

ටී.එම්.විමල් බන්තදු මයා 10,000.00            

ආර්.එම් ඥානවි මිය 10,000.00            

ශ්රීනාත් චතුරිංග මයා 10,000.00            

ඩබ්.එම්. සුමනදා  මයා 10,000.00            

ඒ.එම් උේකු මැණිකා මිය 49,175.00            



ප්ර න්තන කුමාර මයා 12,500.00            

ජ්යසිරි බණ්ඩාර මයා 15,000.00            

ආර්.එම්. හිංමැණිකා මිය 15,000.00            

 සී කුමාර් මයා 20,000.00            

පී. කත්රිසේල් මයා 17,150.00            

සේ.ඒ දිලාන්ත චතුරිංග මයා 15,000.00            

ඩී.එම්. කරුණාරත්ත 15,000.00            

ඉසුරු තරිංග මයා 15,000.00            

සුබ්රමනියම් රාසේන්තද්රන්ත මයා 25,000.00            

සරාෂාන්ත ප්ර ාද් මයා 17,600.00            

සුනිල් සදමටසගාඩ 15,000.00            

ආර්.එම්. සිරිවරිධන මයා 10,000.00            

ප්රදීප් අ ිංක මයා 10,000.00            

ආර්.එම් ස සනවිරත්න මයා 10,000.00            

එම්. ආනන්තද රාජ්ා මයා 24,175.00            

සපරුමාල් විසේකුමාර මයා 25,000.00            

ඉන්තදික  ඳරුවන්ත මයා 18,750.00            

ඩීතඑම් කිරිබණ්ඩා මයා 18,750.00            

ආර්.වී. කිරිසගෝරි ේ මයා 18,750.00            

අනූෂා ඉිංදිකා මිය 18,750.00            

එ ේ.එම්.චන්තද්රාවි මිය 15,000.00            

අආර්.එම් අප්පු හාමි මයා 9,900.00              

ඩය ේ විසේස ේකර මයා 9,900.00              

සේ.එම්. සෂහාන්ත මයා 9,900.00              

ආර්.එම්. ප්රියන්තත බණ්ඩාර මයා 10,000.00            

ආර්.එම්. චන්තිකා රත්නායක මිය 10,000.00            

සේ.එම්.සුගතදා  මයා 10,000.00            

සේ.  මන්ති මිය 25,000.00            

ඩබ්. එම්  ිංජීව මයා 25,000.00            

සේ.එම්.ඉන්තද්රානි මිය 25,000.00            

ආර්.පී.ඉන්තද්රානි මිය 11,000.00            

විජිතා සිරියානි මිය 11,000.00            

එම්. සිරිස ේන මයා 11,000.00            

ඩී.එම්ශයාමලී මිය 11,000.00            

ජී. එම්. සුන්තදරස ේන මයා 11,000.00            

පත්මා වර්ඩිවයෝ

 සකාම්සපෝ ේේ වයාපෘිය  ඳහා 150kg ඇල් ා වර්ගසේ ඉසලේසට්රානිේ 

තරාදියේ මිලට ගැනීම 77,990.00            

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

RY-2510 ට්රැේටර් සේලරය  ඳහා ටයර් 01ේ දැමීම 28,350.00            



එකමුතු වොවි සංවිධානය

විසශේෂ ගම්මාන  ිංවර්ධනය - සමානරාගල පින්තනසගාල්ල මාර්ගය 

සකාන්තක්රිේ කිරීම 882,971.52          

සිරිවිජයපුර රාම සංවර්ධන සමිතිය

මාගන්තධනුල්ල සකාසලාන්තසගාල්ල 1 වන පටු මඟ සකාන්තීේ කිරීම 679,693.28          

ෙැමුණු වොවිසංවිධානය

2021 වර්ෂසේ බටුගම්මන දිේතලාව මාර්ගය සකාන්තක්රිේ කිරීම 608,722.33          

දර්ශන වීරසිංහ බණ්ඩාර මයා

ජ්යස න්තගම පැරණි සු ාන භූමිසේ ප ේ තුනී කිරීම  ඳහා සඩෝ ර් යන්තරය 

කුලියට ගැනීම සවනුසවන්ත සගවීම 88,200.00            

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

LL-7682කෘ කැබ් රථය  දහා650*16 සියැේ ටයර් 01 ේ මිලදී ගැනීම 21,800.00            

වටරන්ත්ස් අයන්ත්වර්කස්

සමානරාගල නගරසේ නව මාර්ග  ිංඥා පුවරු  වි කිරීම 185,500.00          

රංෙ ටයර් වේඩර්ස්

ගිනි නිවන රථය  ඳහා 600*14 සියැේ ටයර් 02 ේ මිලදී ගැනීම 26,350.00            

ආර්.එම්.ඩේ.බණ්ඩාර මයා

ජ්යස න්තගම පැරණි සු ාන භූමිට ප ේ කියුබ් 252 ේ පිරවීම සවනුසවන්ත 

සගවීම 453,600.00          

සිතුමිණ හාඩවවයාර්

2021 සමානරාගල නගරසේ වැසිකිලි පද්ධිය හා නල පද්ධිය 

අලුත්වැඩියා කිරීම 22,615.00            

ගුරුවහල වොවිසංවිධානය

වැලියාය සුරිංග මහතාසේ නිව  අ ල මාර්ගය සකාන්තීේ කිරීම 884,985.26          

වාලන්ත්ද හියුම් පයිප් 

2021 වර්ෂසේ හුලිංදාව අතුරු මාර්ගයට ,කුඹුේකන අතුරු 

මාර්ගයට,බටුගම්මන  සවල්යායට හා ප්රජ්ාශාලාවට සිලින්තඩර 10ේ  ැපයීම 103,600.00          

අමිල මැටල් ක්රෂර්



2021 නගරසේ වට රවුම් මාර්ගයට  හ නව සපාදු සවලද පලට ABC කියුබ් 

 ැපයීම 37,500.00            

සිරිගල සරෝහල අ ල මාර්ගයට හා හුලිංදාව වැටසකයියා ආර මාර්ගයට 

ABC කියුබ්  ැපයීම 50,000.00            

මාවනල් ගුණවර්ධන මිය

රාමිය මාර්ග  ිංවර්ධන වයාපෘියට බිල්පත් යැවීසම්දි වවුචර් වලට 

ඇලවීමට රු.25 ුද්දර 40 ේ මිලට ගැනීම 1,000.00              

වදාඩම්වත්ත අකකර 25 රාම සංවර්ධන සමිතිය

බී.එම් හිංමැණිකා මහත්මියසේ ඉඩසම් සපාදු ලිදේ ඉදිකිරීම 179,005.06          

සිතුමිණ හාඩ වවයාර්

කුඹුේකන මහජ්න පු ේතකාලයට ජ්ල ටැිංකියේ හා උපාිංග මිලදී ගැනීම 14,185.00            

ජ්ල පද්ධිසේ ේසලෝරීන්තකරණය  ඳහා ජ්ල ටැිංකියේ ඇතුළු උපාිංග මිලදී 

ගැනීම 18,225.00            

උදාර වොවිසංවිධානය

2021 විහාරුල්ල ස ේවා පිය  මධය ේථානයට වැසිකිලියේ ඉදිකිරීම 300,976.49          

නව මෙ බුකවෂාප් 

2021 වර්ෂසේ විසිර යන සපරපා ල් දරුවන්ත 855 ේ  ඳහා 2021 අයවැය 

මඟින්ත සවන්තකර ඇි ුදලින්ත ද්රවය මිලදී ගැනීම 499,320.00          

ආර්.එම්.ඩේ.බණ්ඩාර මයා

2021 වර්ෂයට ආදාහනාගාරයට ABC කියුබ්  ැපයීම 50,000.00            

දර්ශන වීරසිංහ බණ්ඩාර මයා

ප්රාස ද්ශිය  භා ීඩාපිටිසයන්ත ඉවත් කරන ලද ප ේ ජ්යස න්තගම පැරණි 

සු ාන භූමියට පිරවීම 36,000.00            

සිතුමිණ හාඩ වවයාර්

සමානරාගල ඔරසලෝසු කණුව පින්තතාරු කිරීම සවනුසවන්ත සගවීම 17,840.00            

අමිල මැටල් ක්රෂර්

 ජ්යස න්තගම පැරණි සු ාන භූමියට කුණු ප ේ දමා පුරවා ප ේ කියුබ් 39 ේ 

දමා පිරවීම 70,200.00            

සිතුමිණ හාඩ වවයාර්



සමානරාගල පු ේතකාල සගාඩනැගිල්සල් ගිනි නිවන ඒකකසේ වහලය 

අලුත්වැඩියාව , තීන්තත ගෑම  හා සප්මන්තේ අලුත්වැඩියාව සවනුසවන්ත සගවීම 16,455.00            

බන්ත්දුල ලී වමෝල

සමානරාගල පු ේතකාල සගාඩනැගිල්සල් ගිනි නිවන ඒකකසේ වහලය 

අලුත්වැඩියාව , තීන්තත ගෑම, සප්මන්තේ අලුත්වැඩියාව සවනුසවන්ත සගවීම 5,250.00              

සමරවස්කර කලර් වසන්ත්ටර්

සමානරාගල පු ේතකාල සගාඩනැගිල්සල් ගිනි නිවන ඒකකසේ වහලය 

අලුත්වැඩියාව , තීන්තත ගෑම, සප්මන්තේ අලුත්වැඩියාව සවනුසවන්ත සගවීම 44,475.00            

එකමුතු වොවිසංවිධානය

2021 වර්ෂසේ ජ්ාික විගණන කාර්යාලයට අයත්  ිංචාරක බන්තගලාසේ හා 

නිල නිවා  වල ජ්සනල් සදාරවල් වල හා බිම තීන්තත ගෑම 429,844.54          

එකතුව 7,246,503.48      

වද්ධශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදල
සද්ශීය ණය හා  ිංවර්ධන අරුදසල් සතවන  කාර්තුව  ඳහා ණය වාරික ුදල් සගවීම

484,861.62          

ලාභාංශ හා ප්රසාද මුදල්

සද්ශීය ණය හා  ිංවර්ධන අරුදසල් සතවන  කාර්තුව  ඳහා සපාළී ුදල් 10,909.39            

එකතුව 495,771.01         

අතරැදවුම්

රාම සංවර්ධන සමිතිය

ප්රජ්ාශාලාසේ වාහන නැවතුම්  ේථානය ඉදිකිරීම සවනුසවන්ත අතරැදවුම් 

නිදහ ේ කිරීම

            289,603.39 

ශ්රී ශකති රාම සංවර්ධන සමිතිය

 ාප්පුවත්ත ීඩාිංගනය  ක ේ කිරීම සවනුසවන්ත අතරැදවුම් නිදහ ේ කිරීම             159,917.54 

සමගි රාම සංවර්ධන සමිතිය

සහාසරාම්බුව ගල්වල පාර 1 වන පටුමග සකාන්තීේ කිරීම සවනුසවන්ත 

අතරැදවුම් නිදහ ේ කිරීම               49,288.99 

එකතුව             498,809.92 



වපාදු තැම්පත්

 රාජය වස්වක අර්ථසාධක අරමුදල් වෙවීම

ප්රියන්තත සුගත් මයා 10,416.05             

වක.ටී. ගුණසීලි මිය

වැඩිපුර අයකර ිබු ස ේවක ණය ුදල් සගවීම 2,300.00               

ඩී.එම් තකිලා මිය

 ි සපාල  ඳහා 2021 වර්ෂසේ තැම්පත් කරන ලද ඇප තැම්පත් ුදල් සගවීම 1,702,887.50        

ජෙත් ඉන්ත්දික මයා

අිංක 16 කඩකාමරය  ඳහා සගවන ලද සටන්තඩර් තැම්පත් ුදල් සගවීම 5,000.00               

වන්ත්බල් සිල්වා මයා

අිංක 16 කඩකාමරය  ඳහා සගවන ලද සටන්තඩර් තැම්පත් ුදල් සගවීම 5,000.00               

එකතුව         1,725,603.55 

සැලසුම් කමිටු දීමනා (වරිපනම් සීමාවවන්ත් පිටත) 28,000.00             
එකතුව 28,000.00             

වස්වක ණය

කාිංචනා විසේරත්න මිය 100,000.00           

 ිංජීව රාමනායක මයා 6,000.00               

එකතුව 106,000.00           

අත්තිකාරම්

2021.12.10 වන දින පැවි  මහ  භා රැ ේවීම  ඳහා  ිංරහ වියදම්                 11,000.00 

අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම

සමානරාගල අලුින්ත ඉදිකර ඇි සද්පල තේස ේරු කිරීමට පැමිසණන ආදායම් 

පරීේෂකවරුන්ත ට කෑම හා නවාතැන්ත ලබා දීම සවනුසවන්ත අත්ිකාරම් ලබා ගැනීම                 15,000.00 

එකතුව 26,000.00

විශ්රාම වැටුප් අධයකෂ ජනරාල් 

පළාත් පාලන ස ේවා විශ්රාමවැටුප්  ඳහා සගවිය යුතු හිඟ ුදල 2021  ැප් 

ම ට අදාලව සගවීම

384,110.04

එකතුව 384,110.04



2021.12.01 දින සිට 2021.112.31 දකවා වියදම් වාර්තාව  - 

සාරංශය ුදල රු.

විස්තරය

 ේිර ස ේවක වැටුප් 5,008,765.31

අනියම් ස ේවක වැටුප් 1,933,757.32

මන්ති දීමනා 300,000.00

අිකාල හා දින වැටුප් 523,792.00          

ගමන්ත වියදම් 368,319.00          

 ැපයුම් හා උපකරණ 166,444.00          

ප්රාේධන වත්කම් අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු 872,530.24          

ප්රවාහන  ම්බන්තධතා හා අවශයක ස ේවා 4,906,484.86       

ප්රාේධන වැය 7,246,503.48       

සපාදු තැම්පත් 1,725,603.55       

 ැලසුම් කමිටු 28,000.00            

ස ේවක ණය 106,000.00          

අතරැදවුම් 498,809.92          

අත්ිකාරම් 26,000.00

සද්ශිය ණය  හා  ිංවර්ධන අරුදල 484,861.62

ලාභාිංශ හා ප්ර ාද ුදල් 10,909.39

විශ්රාම වැටුප් 384,110.04

මුළු එකතුව 24,590,890.73

 ක ේ කසළේ:-

පරීේෂා කසළේ:-



127716.66 41080 15326

46075 14820 5529

173791.66 55900 20855

118824.99 35620 14259

40416.67 13000 4850

159241.66 48620 19109



9546 9904 8583

9546 7863 5686

19092 17767

14269







18190

9350







1972.64

1972.64

3945.28

5960

74990

80950

79425 22200 58112 15246 174983

336070 81611 277971 695652

284226 63292 382437 729955

39093 16485 40055 95633


